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Forord 

Dette speciale omhandler en kvalitativ undersøgelse, hvor formålet var at undersøge, hvordan børn 

indlagt til dagkirurgi oplever mødet med en hospitalsklovn. Specialet er udarbejdet i forbindelse 

med den afsluttende del af Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Aarhus Universitet i perioden fra 

februar til juni 2014. 

Tak til klinisk sygeplejespecialist Bodil Sestoft for formidling af kontakt til Dagkirurgisk Center, og 

til min specialevejleder Pia Dreyer for en meget positiv og kompetent vejledning, der har medvirket 

til, at jeg har haft en god arbejdsproces. 

En stor tak til ledelsen tilknyttet Dagkirurgisk Center, Aarhus Universitetshospital, som har givet 

tilladelse til, at jeg måtte foretage min undersøgelse på afdelingen. Hos ledelsen og personalet har 

jeg i dataindsamlingsperioden mødt en imødekommenhed og interesse omkring projektet, som har 

medvirket til, at jeg har haft en af de mest spændende studieperioder, jeg husker. Endvidere rettes 

en hjertelig tak til Gitte Møller Madsen, som har indvilliget i at have mig med på sidelinjen under 

hendes arbejde som hospitalsklovnen Trudi og for hjælpsomhed i forbindelse med planlægningen af 

interviews. 

En helt særlig tak til de forældre og børn, som har givet tilladelse til, at jeg måtte få et indblik i bør-

nenes oplevelser med hospitalsklovnen under deres indlæggelse på Dagkirurgisk Center. Uden jer 

var dette speciale ikke blevet til. 

Sabrina Louise Hansen 

Aarhus, d. 2. juni 2014 
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Resumé 

Introduktion: Induktionen af anæstesi inden en operation beskrives som et af de mest angstprovo-

kerende aspekter for et barn under en hospitalsindlæggelse. Erfaringer viser, at hospitalsklovne har 

en positiv effekt på børns evne til at overkomme en hospitalsindlæggelse. Det er dog uvist, hvorvidt 

børnene deler dette perspektiv, og en struktureret litteraturgennemgang viser, at det er et næsten 

uudforsket område. Specialets formål er derfor at søge indblik i- og forståelse for, hvordan børn 

indlagt til dagkirurgi oplever mødet med en hospitalsklovn. 

Metode: En etnografisk undersøgelse med deltagerobservationer af 14 børn i alderen 2-11 år, hvor-

af der blev foretaget interviews med 10 børn i alderen 5-11 år. En Ricoeur-inspireret analysemetode 

blev anvendt til at analysere empirien med. 

Resultater: Der viser sig tre temaer: Den modsætningsfulde klovn – der ender med at være sjov, 

Kraften ved en symbolsk lykkesten – at få overført noget magi samt Et vigtigt vendepunkt – og 

glemme at være bange. 

Diskussion: Det kan konkluderes, at mødet med en hospitalsklovn har stor betydning for dagkirur-

giske børns oplevelse af- og evne til at overkomme en hospitalsindlæggelse. Specialets fund bidra-

ger med nye aspekter og støtter anden relevant forskning på området. Perspektiverende kan det på-

peges, at fremtidig forskning på området, hvor børnenes perspektiv inddrages, er nødvendig. 
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Abstract 

Title: The encounter with a hospital clown – A qualitative study of outpatient children’s experience 

of the encounter with a hospital clown. 

Introduction: The induction of anesthesia before an operation is described as one of the most anxi-

ety provoking aspects of hospitalization for a child. Experience indicates that hospital clowns have 

a positive effect on children’s ability to cope with hospitalization. However, it is uncertain whether 

children share this perspective and a structured literature review shows that it is almost an unex-

plored area. Therefore the aim of this thesis is to seek insight into how children admitted for outpa-

tient surgery experience the encounter with a hospital clown. 

Method: An ethnographic study with participant observations of 14 children aged 2-11 years of 

which interviews were made with 10 children aged 5-11 years. Data was analyzed through a Ric-

oeur-inspired structural analysis. 

Results: Three themes are found: The contra-suggestible clown – who ends up being funny, The 

power of a symbolic lucky stone – to be bestowed with some magic, and An important turning point 

– and forget to be afraid. 

Discussion: Based on the thesis it is concluded that, the encounter with a hospital clown is im-

portant for children’s experience and ability to cope with a hospitalization. Findings in the thesis 

contribute by adding new aspects to and support for other relevant research in the field. In perspec-

tive it can be pointed out that future research in the area, in which children´s perspective is taking 

into account, is needed. 
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Specialets struktur 

Specialet er inddelt i fire dele nummereret I-IV, som er organiseret ud fra IMRAD
1
-formatet og som 

fremstiller de forskellige faser i undersøgelsen. 

DEL I omhandler en introduktion til specialets emne og gennemgår dets baggrund samt sygepleje-

faglige relevans. Derefter følger en præsentation af en struktureret og systematisk litteratursøgning, 

som danner grundlag for en litteraturgennemgang omhandlende børns oplevelse af mødet med en 

hospitalsklovn. Ud fra denne afgrænses specialet, hvilket leder videre til specialets problemformule-

ring. 

DEL II indbefatter specialets metodeafsnit, hvor den videnskabsteoretiske forståelsesramme, som 

danner rammen for undersøgelsens metodiske tilgang, bliver præsenteret. Derefter præsenteres spe-

cialets forskningsstrategi, dataindsamlingsmetode samt analysemetode. 

DEL III er et todelt afsnit, hvor specialets empirigrundlag indledningsvis fremlægges. Dernæst føl-

ger en præsentation af analysens fund samt diskussion af disse, hvorved specialets fund indplaceres 

i en samfundsvidenskabelig kontekst. 

DEL IV består af en afslutning på specialet, hvor valg af dataindsamlings- og analysemetode disku-

teres og kritisk vurderes. Dernæst præsenteres en samlet konklusion på specialet samt hvilke impli-

kationer specialets fund har for praksis. Slutteligt vil der følge en perspektivering. Denne del inde-

holder endvidere litteraturliste samt bilagsfortegnelse.  

                                                 
1
 IMRAD-formatet er et strukturelt format, der ofte anvendes i videnskabelige artikler og består af Introduction,  Me-

thod, Results and Discussion (28).  
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DEL I 

1 Introduktion 

Dette speciale omhandler børn og hospitalsklovne, med fokus på hvordan børn indlagt til dagkirurgi 

oplever mødet med en hospitalsklovn. Baggrunden for dette fokus udspringer af en interesse for 

sygepleje til børn samt for alternative behandlingstiltag inden for sundhedsvæsenet, hvilket hospi-

talsklovne kan siges at være et bud på. I Danmark arbejder der på nuværende tidspunkt 21 hospi-

talsklovne på de forskellige hospitaler og institutioner (1,2). Erfaringer viser, at hospitalsklovne har 

en tydelig effekt på børns humør og evne til at overkomme et svært sygdomsforløb under en hospi-

talsindlæggelse (3-6). Imidlertid rejser spørgsmålet sig, om børnene deler dette perspektiv, da der 

foreligger ganske få forskningsbaserede studier, der belyser dette emne. Derfor efterspørges der 

videnskabelig dokumentation for blandt andet børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn (3,6-

8). Med afsæt heri tager dette speciale udgangspunkt i en observations- og interviewundersøgelse, 

omhandlende hvordan børn indlagt til dagkirurgi oplever mødet med en hospitalsklovn. 

 

1.1 Baggrund 

I det følgende præsenteres baggrunden for specialets fokus på børn indlagt til dagkirurgi. 

1.1.1 Børn og præoperativ angst 

Når et barn bliver indlagt på hospital er det ofte en stressende og angstfuld oplevelse for både barnet 

og dets forældre (8-12). Hospitalers store korridorer med mange ukendte skilte samt de mange in-

strumenter kan medvirke til, at barnet oplever hospitalet som et skræmmende og ubehageligt sted 

(10). Endvidere kan adskillelse fra venner og kedsomhed på grund af begrænsede legemuligheder 

medføre, at barnet oplever, at det er ubehageligt at være på hospitalet (8). De medicinske procedurer 

som for eksempel venepunktur, indføring af kateter og medicinindsprøjtninger kan være årsag til at 

barnet oplever angst, stress og smerte (9,10,13). De medicinske procedurer er, i modsætning til an-

dre former for akut opstået smerte, ofte forbundet med en forventning om smerte og frygt for det 

ukendte, og opleves derfor af børn som noget af det mest foruroligende ved en hospitalsindlæggelse 

(9). Især induktionen af anæstesi inden en operation beskrives som et af de mest angstprovokerende 

aspekter for børn under en hospitalsindlæggelse (14-16). Dertil anslås det, at 40-60 % af de børn der 

indlægges til planlagt kirurgi oplever angst (15-17). De psykologiske konsekvenser for barnet kan 
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indebære øget angst og negative adfærdsændringer efter operationen som f.eks. mareridt, afvisning 

af mad, enuresis, raserianfald og søvnforstyrrelser (14,15,18). Disse konsekvenser kan være på både 

kort- og længerevarende sigt, og børn der oplever angst under hospitalsopholdet har således en læn-

gere rehabiliteringsperiode efter udskrivelsen med hyppigere smerter, værre ardannelse, nedsat im-

munforsvar samt øget forbrug af sedativer og smertestillende medicin (12,19). 

For at reducere børns oplevelse af angst inden en operation har man i flere undersøgelser fokuseret 

på forskellige forebyggelsesstrategier (15). Disse forebyggelsesstrategier har bl.a. omhandlet brug 

af videobriller (17), musikterapi (20), videospil (21) samt legetøj (22). I de seneste 10-15 år har der 

ydermere været fokus på hospitalsklovnes betydning for børns oplevelse af angst under en hospi-

talsindlæggelse. Baseret på tanken om, at humor er forbundet med patienters oplevelse af velvære, 

begyndte de første hospitalsklovne at arbejde på hospitaler i USA i 1986 (23). I Danmark har for-

eningen Danske Hospitalsklovne siden 2004 uddannet professionelle hospitalsklovne (1). På trods 

af, at forskningen om humor og latters effekt i klinisk sammenhæng stadig er i sin indledende fase, 

så beskrives de positive fysiologiske effekter at være muskelafslapning, øget blodcirkulation, øget 

produktion af betaendorfiner samt nedsættelse af kortisolproduktionen, således at immunforsvaret 

styrkes (24). 

1.1.2 Sygeplejefaglig relevans 

Sygeplejefagligt er ovenstående interessant, da sygeplejerskers kerneområde er at yde pleje og om-

sorg til patienter ud fra et holistisk menneskesyn, hvor menneskets erfaringer og levede liv er ker-

nen til forståelse af, hvilken pleje der skal tilbydes og hvordan den skal tilbydes (25). I denne sam-

menhæng kan det indebære at optimere betingelserne for, at børn der indlægges til dagkirurgi kan 

opleve humor under en hospitalsindlæggelse. Det er blevet påpeget, at sundhedspersonalet skal lære 

at bruge humor og klovneri i plejen og behandlingen af det syge barn, for at vi kan blive mere ind-

følende og forstående bag vores roller som sundhedspersonale (26). Set med et kritisk perspektiv 

kan det dog være vanskeligt for sygeplejersker at indtage en klovnerolle, da sygeplejersken ofte er 

med til at udføre de medicinske procedurer, som barnet kan opleve som skræmmende og ubehageli-

ge. Dertil kan det være forvirrende for barnet, hvis sygeplejersken har en dobbeltrolle, hvor syge-

plejersken både optræder som en klovn og samtidig er med til at udføre de medicinske procedurer, 

som barnet ikke bryder sig om. For sygeplejersker kan hospitalsklovne derfor fungere som et red-

skab til at yde pleje og omsorg ud fra et holistisk perspektiv, idet hospitalsklovnen ikke er nødsaget 

til at træde ud af sin klovnerolle. Endvidere er sygeplejersker den faggruppe, som har flest kontakt-
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timer til patienten og derved ofte den, der har den koordinerende funktion i det tværfaglige samar-

bejde (27). Det indebærer at sygeplejersken, ofte sammen med hospitalsklovnen, planlægger hvilke 

børn, hospitalsklovnen skal besøge. På baggrund heraf er det relevant for sygeplejersker at have 

viden om, hvordan børn oplever mødet med en hospitalsklovn, for at sygeplejersken kan være med 

til at planlægge hvilke børn, der skal have besøg af hospitalsklovnen. For at undersøge hvilken vi-

den der er på dette område, blev der foretaget en omfattende litteratursøgning, som vil blive beskre-

vet i følgende afsnit. 

1.2 Litteratursøgningsproces 

En struktureret og systematisk litteratursøgningsproces danner grundlag for en litteraturgennem-

gang, der er et afgørende trin i forskningsprocessen, da denne bidrager til at identificere mangler i 

den eksisterende viden om et emne og udforme undersøgelsesspørgsmål (28). Derfor vil følgende 

afsnit omhandle litteratursøgningsprocessen i dette speciale. 

1.2.1 Søgestrategi 

Indledningsvis er der i litteratursøgningsprocessen foretaget en bevidst tilfældig søgning på databa-

sen Cinahl
2
 med de engelske søgeord Hospital clown og child. Litteratursøgningsprocessen blev 

indledt på Cinahl, da databasen betragtes som den vigtigste elektroniske database for sygeplejersker 

(28,29). Den bevidste tilfældige søgning blev foretaget med henblik på at fremfinde artikler, der 

kunne give inspiration til relevante søgeord i den videre strukturerede og systematiske litteratursøg-

ningsproces. Dette er et vigtigt trin i litteratursøgningsprocessen, da det er de valgte søgeord, der 

danner forudsætningen for, at man kan fremfinde relevante referencer i de elektroniske databaser 

(28,30). 

Den efterfølgende strukturerede og systematiske litteratursøgning blev foretaget med henblik på at 

fremskaffe litteratur til specialets baggrundsafsnit samt til diskussion af undersøgelsens fund. Søg-

ningen blev foretaget på bl.a. databaserne Cinahl, PubMed
3
 og Embase

4
. Der er foretaget en søg-

                                                 
2 Cinahl indeholder over 1.3 millioner referencer dateret tilbage til 1982, hvoraf 65 % ud af de omkring 500 indekserede tidsskrifter 

  er sygeplejefaglige (29,33). Databasen indeholder referencer til forskningsbaserede artikler såvel som til bøger, kapitler, afhandlin- 

  ger og forskellige konferencenotater (28). Der er mulighed for at søge på kontrollerede emneord, benævnt Cinahl Headings, hvilket 

  sikrer systematik og øger muligheden for stor genfindingsprocent (79). 

 
3 PubMed omfatter mere end 23 millioner referencer fra databasen Medline, som dækker det medicinske felt dateret tilbage til midten   

  af 1960érne (80). I PubMed er der mulighed for at søge på kontrollerede emneord, benævnt MeSH-termer, hvilket medvirker til en 

  præcis og systematisk søgning (79). 

 
4 Embase indeholder over 8.300 tidsskrifter med over 28 millioner referencer dateret tilbage fra 1947 (81). 
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ning i PubMed, da det giver adgang til artikler fra databasen Medline, som anses som den førende 

sundhedsvidenskabelige database (28). For at supplere søgningen på PubMed er der endvidere søgt 

i Embase, da denne database indeholder mange tidsskrifter, som ikke er omfattet af PubMed. Dog er 

PubMed mere opdateret end Embase og disse databaser betragtes derfor som et godt supplement til 

hinanden (31). For at fremfinde relevante nordiske referencer er der endvidere søgt i SweMed
5
 og 

endelig er der foretaget en søgning i de samfundsvidenskabelige databaser Scopus
6
 og PsycInfo

7
, da 

disse dækker et bredt spektrum inden for humaniora og samfundsvidenskab (30). 

Ved struktureringen af søgeord valgte jeg at anvende PICO-modellen som rammeværk, da den kan 

være med til at strukturere søgningen på en hensigtsmæssig måde (32). 

Af Figur 1 fremgår det, at der i litteratursøgningsprocessen er anvendt de boolske operatører AND og 

OR i kombination i søgningerne. Figuren viser samtidig, at der er anvendt trunkering (*) for at udvi-

de søgningen til at inkludere alle ord, der har stammen til fælles. Herved øges muligheden for at 

finde relevante referencer (28,29). Endvidere er der foretaget en kombineret søgning i Cinahl og 

PubMed med child som et kontrolleret emneord sammen med en fritekstsøgning af clown*. De kon-

trollerede emneord er ord, som databaserne tildeler en reference, således at referencer om samme 

emne indekseres ensartet (29). Ved at kombinere en fritekstsøgning med en søgning på kontrollere-

de emneord sikres en stringent og systematisk søgeproces (28). Søgningen er foretaget i perioden 

6.- 24. januar 2014
8
. 

                                                 
5 SweMed er en svensk database, som indeholder referencer til ca. 100 skandinaviske tidsskrifter (82). 

 
6 Scopus er den største abstract- og citationsdatabase og dækker sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab og i 

  tiltagende grad humaniora (30). 

 
7 PsycInfo er en abstract- og citationsdatabase som dækker psykologi og pædagogik. Databasen indeholder referencer til artikler, 

  bøger, kapitler samt afhandlinger (30). 

 
8 Se bilag 1 for eksempel på søgehistorik. 

Child* 

Patient 

Hospital clown 
OR 

Clown* 
OR 

Humor* 

Intervention Comparison 

Experience* 
OR  

Perspective* 

Outcome 

AND AND AND 

Figur 1: Valgte søgeord struktureret i PICO-modellen. 
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Under litteratursøgningsprocessen blev der først foretaget specifikke søgninger for at fremfinde 

artikler, der omhandler børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn. Da der ved disse søgninger 

fremkom et meget begrænset antal artikler, valgte jeg at brede søgningen ud til at omhandle hospi-

talsklovne generelt, således at muligheden for at kunne identificere relevante artikler kunne højnes. 

Ofte er man som forsker nødt til at vende tilbage til sine søgninger for at gøre dem mere strukture-

rede og præcise (33). I dette speciale blev søgningen undervejs bredt ud, hvilket kan ses i lyset af, at 

der findes meget begrænset forskning om hospitalsklovne og børn. 

Udover den systematiske søgning i de internationale databaser foretog jeg en søgning på databasen 

bibliotek.dk samt sygeplejersken.dk. med det danske søgeord: Hospitalsklovn. Den valgte søgestra-

tegi blev valideret af en bibliotekar, hvilket er med til at kvalitetssikre litteratursøgningsprocessen 

(29). Endvidere blev der taget kontakt til Danske Hospitalsklovne, som fremsendte råmateriale med 

mulige relevante artikler. Disse artikler blev gennemgået og hovedparten af artiklerne var gengan-

gere eller irrelevante for problemstillingen. Endelig blev der taget kontakt til en forskningssygeple-

jerske
9
, som bragte forslag til relevante referencer. Hovedparten af disse var gengangere af de refe-

rencer, der blev fundet ved den elektroniske litteratursøgning eller referencer, der blev vurderet irre-

levante for nærværende speciale. Ovenstående tiltag vurderes som en kvalitetssikring af litteratur-

søgningen, da det beskrives, at denne bør suppleres med en manuel søgning i tidsskrifter og refe-

rencelister samt ved, at man som forsker kontakter andre virksomme forskere inden for området 

(33). 

1.2.2 Udvælgelsesproces  

Litteratursøgningsprocessen blev indledt med det formål at fremfinde litteratur vedrørende børns 

oplevelse af mødet med en hospitalsklovn. Dette fordrer en søgning på kvalitative artikler, men da 

den indledende søgning viste sparsom litteratur på området blev søgningen bredt ud til både at om-

handle kvalitativ og kvantitativ forskning. Herved kunne der skabes et overblik over, hvilken viden 

der er på området. 

En stor del af de fremfundne artikler blev ekskluderet, da de var gengangere og da mange slet ikke 

omhandlede hospitalsklovne eller børn, men f.eks. jordmoderstuderendes fødselshistorier. Derud-

                                                 
9
 Der blev i litteratursøgningsperioden rettet henvendelse til forskningssygeplejerske Pernille Skovby, som er tilknyttet 

  Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Pernille Skovby har arbejdet med flere udvik- 

  lingsprojekter vedrørende børn og angst og er på nuværende tidspunkt i gang med et større ph.d.-projekt, hvor formålet 

  er at undersøge om man kan måle børns angst (83). 
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over blev mange af artiklerne ekskluderet, da de omhandlede hospitalsklovne, men med fokus på 

voksne patienter, som f.eks. ældre demente patienter eller kvinders graviditetschancer efter mødet 

med en hospitalsklovn. Der blev ydermere ekskluderet mange artikler, som omhandlede børn, men 

ikke hospitalsklovne, som f.eks. sundhedsplejens brug af leg som redskab. Af de artikler der både 

omhandlede hospitalsklovne og børn blev endnu en væsentlig del ekskluderet, da mange af artikler-

ne omhandlede en irrelevant kontekst. Denne kontekst kunne være specifikke interventionspro-

grammer eller børn med specifikke problematikker, som f.eks. sexmisbrugte børn eller børn i akutte 

situationer. Denne eksklusion blev foretaget på baggrund af specialets baggrundsafsnit, da det vur-

deres, at der kan være andre faktorer på spil, end hos børn der indlægges til en planlagt operation. 

I udvælgelsen af empiri er der dog inkluderet fire kvalitative artikler, som omhandler børn indlagt 

på medicinske, onkologiske og kirurgiske afdelinger, da det vurderes, at der kan være nogle gene-

relle aspekter, som kan relateres til børn, der er indlagt til dagkirurgi. Ved udvælgelsesprocessen er 

der inddraget kvalitativ empiri om, hvordan børn oplever mødet med en hospitalsklovn set ud fra 

bl.a. hospitalsklovnenes perspektiv. Det havde været mest ønskværdigt at fremskaffe empiri ude-

lukkende fra børnenes perspektiv, men da der ved litteratursøgningen fremkom meget begrænset 

litteratur om børn og hospitalsklovne, blev det vurderet nødvendigt at brede perspektivet ud. Der 

findes således tilsyneladende ingen forskning der omhandler, hvordan specifikt børn der er indlagt 

til dagkirurgi oplever mødet med en hospitalsklovn. Et inklusionskriterie for empirien var, at artik-

lerne skulle være peer-reviewede for at sikre, at de havde undergået en intern kvalitetskontrol (29). 

For at sikre at jeg kunne forstå artiklerne, er der kun inddraget artikler på engelsk, dansk, norsk eller 

svensk. Der er ikke sat en tidsmæssig begrænsning på artiklernes udgivelsesdato, da hospitalsklov-

ne er et relativt nyt fænomen og da det vurderes, at artikler der omhandler problemstillingen i dette 

speciale kan være relevante på trods af ældre dato. Alle in- og eksklusionskriterier kan ses i Figur 2. 
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I udvælgelsesprocessen blev gengangere frasorteret, hvorefter artiklerne blev udvalgt ud fra titel, et 

relevant abstract og en gennemlæsning af artiklen. Denne proces, som er inspireret af PRISMA 

2009 Flow Diagram (34), er illustreret i Figur 3. 

 

Inklusionskriterier 

- Artikler med fokus på børns oplevelse 

af hospitalsklovne – evt. set ud fra an-

dres perspektiv 

 

- Peer-reviewede videnskabelige artikler 

 

- Kvantitative og kvalitative artikler 

 

- Artikler på engelsk, dansk, norsk eller 

svensk 

 

- Alle artikler uden begrænsning på  

årstal 

Eksklusionskriterier 

- Artikler der hverken omhandler hospitals-

klovne eller børn 

 

- Artikler der omhandler hospitalsklovne, 

men ikke børn 

 

- Artikler der omhandler børn, men ikke 

hospitalsklovne 

 

- Artikler der omhandler hospitalsklovne og 

børn, men i en irrelevant kontekst 

Figur 2: In- og eksklusionskriterier for udvælgelse af litteratur 
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1.2.3 Litteraturgennemgang 

På baggrund af den strukturerede og systematiske litteratursøgningsproces er der identificeret 9 ar-

tikler
10

, som omhandler hvordan børn oplever mødet med en hospitalsklovn. Artiklerne er udgivet i 

perioden 2005-2013 og kommer fra Sverige, Portugal, Israel og Italien. Der er således ikke identifi-

                                                 
10 Se bilag 2 for oversigt over inkluderede artikler. 

3 

Videnskabelige databaser 

Frasortering af gengangere 

S
cr

ee
n

in
g

 

- Bibliotek.dk                       46 

- Sygeplejersken                   8  

- Referencer tilsendt fra foreningen 

Danske Hospitalsklovne   47 

Ikke videnskabelige databaser 

Ekskluderet i 

henhold til in- 

og eksklusions-

kriterier. 

To af disse var ikke 

mulige at fremskaffe og 

en viste sig at være på 

portugisisk. 

Figur 3: De forskellige trin i litteratursøgningens udvælgelsesproces 
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ceret dansk forskning vedrørende børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn. Alle artiklerne 

er blevet kvalitetsvurderet ud fra Denise Polit og Cheryl Becks guide til kvalitetsvurdering af kvan-

titative og kvalitative artikler
11

 (28). 

Den svenske lektor i psykologi Lotta Linge har skrevet tre af de inkluderede artikler, som alle er 

kvalitative og omhandler børns møde med hospitalsklovne set ud fra børnenes, hospitalsklovnenes 

og sundhedspersonalets perspektiv. I to af artiklerne beskriver Linge, at dataindsamlingen er ind-

hentet på onkologiske, almen medicinske eller ortopædkirurgiske afdelinger, hvilket afviger fra 

specialets fokus på børn indlagt til dagkirurgi. Artiklerne er dog inkluderet, da det vurderes, at de 

blandede afdelinger udgør et muligt grundlag for, at der kan findes nogle generelle aspekter om 

børns oplevelse med hospitalsklovne, som kan relateres til dagkirurgiske børn. 

I 2008 undersøgte Linge, gennem interviews med 13 hospitalsklovne, hvordan hospitalsklovnene 

oplevede deres arbejde med hospitalsindlagte børn. Hospitalsklovnene beskrev især det betydnings-

fulde i at arbejde parvis, da dette skaber flere muligheder, end hvis de arbejder alene. Endvidere 

beskrev klovnene, at de ofte havde mulighed for at bryde barnets passivitet ved hele tiden at for-

bløffe og overraske både barnet og dets forældre (35). Denne betragtning deles af sundhedspersona-

let, der beskrev hospitalsklovnene som en uventet mulighed – som personer der kan tillade sig at 

afprøve og overskride grænserne for normal adfærd (36). Hospitalsklovnene beskrev, at de ved at 

afklare og forstørre barnets følelser kan bære barnets følelser, så barnet oplever at følelserne legali-

seres (35). Denne anerkendelse af barnet blev uddybet af sundhedspersonalet, som beskrev at bør-

nene ofte oplever at blive set, når hospitalsklovnene refererer til barnets navn og sygdom (36). Hos-

pitalsklovnenes anerkendelse af de enkelte børn blev endvidere beskrevet af flere børn i Linges stu-

die fra 2012, hvor hun interviewede 10 børn i alderen 2-18 år. Her beskrev flere af teenagerne, at de 

oplevede anerkendelse fra hospitalsklovnene, når hospitalsklovnene behandlede dem som voksne 

eller når hospitalsklovnene sang en fødselsdagssang særligt skrevet til det enkelte barn (37). Blandt 

sundhedspersonalet var der generelt enighed om, at de børn der havde mest gavn af hospitalsklov-

nene, er børn i førskolealderen (36). Dette aspekt undersøgte Linge nærmere i sit studie fra 2012, da 

fokus her var at undersøge, hvordan børn i forskellige aldre oplever mødet med en hospitalsklovn. 

Studiet underbygger sundhedspersonalets synspunkter om, at det hovedsageligt er børn i førskoleal-

deren, der har gavn af hospitalsklovnene, idet de yngste børn kun havde positive erfaringer med 

hospitalsklovnene, hvorimod de ældre børn ofte var mere skeptiske. På trods af de ældre børns 

                                                 
11 Se bilag 3 for eksempel på kvalitetsvurdering af empiri. 
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skepsis over for hospitalsklovne blev det dog beskrevet, at hospitalsklovnene kan lysne op for 

stemningen og give pauser i den daglige rutine (37). 

Børnenes oplevelse af, at hospitalsklovnene medvirker til, at hospitalsopholdet bliver mere over-

kommeligt, underbygges af den svenske forsker og lektor Marie Mansson der i sit studie fra 2013, 

gennem observationer og interviews, undersøgte hvordan børn i alderen 5-12 år oplevede mødet 

med en hospitalsklovn. Et centralt tema var, at børnene værdsatte besøgene fra hospitalsklovnene 

og at det medvirkede til, at børnene oplevede at føle sig mere hjemme på hospitalet. Flere af børne-

ne beskrev, at hospitalsklovnene gav dem tryghed på et tidspunkt, hvor de måske oplevede smerte 

eller skulle opereres (38). Dette er et interessant aspekt, da flere af de inkluderede kvantitative stu-

dier netop har undersøgt, hvilken betydning hospitalsklovne har for børns oplevelse af angst inden 

en operation. 

De kvantitative studier omhandler randomiserede kontrollerede forsøg, hvor børn indlagt til dagki-

rurgi er blevet randomiseret til henholdsvis en klovnegruppe eller en kontrolgruppe (39,40), eller en 

klovnegruppe, kontrolgruppe eller Midazolam-gruppe
12

 (41,42). Et af de nonfarmakologiske inter-

ventionsstudier er studiet fra 2005 af bl.a. den italienske forsker Laura Vagnoli, hvor der indgik 40 

børn i alderen 5-12 år. Børnene i klovnegruppen blev fulgt af en hospitalsklovn samt en af sine for-

ældre fra de opholdt sig i venteværelset og indtil de blev bedøvet i operationsstuen. I kontrolgrup-

pen blev børnene fulgt fra venteværelset til operationsstuen af en af sine forældre. Til at måle bør-

nenes oplevelse af angst anvendte Vagnoli et al. The Modified Yale Preoperative Anxiety Scale, som 

er et scoringsredskab designet til at måle børns præoperative angst. Deres fund viste, at børnene i 

klovnegruppen oplevede betydeligt mindre angst ved induktionen af anæstesien end børnene i kon-

trolgruppen. Endvidere viste deres fund, at børnene i kontrolgruppen oplevede mere angst i det lo-

kale hvor de blev bedøvet, end i venteværelset, hvorimod der i klovnegruppen ikke kunne spores 

denne forskel. Vagnoli et al. peger på, at der i studiet er inkluderet et relativ lille antal børn, hvilket 

kan have haft betydning for fundenes signifikans (40). 

For at fremskaffe stærkere forskning udførte den italienske forsker Alberto Dionigi et al. i 2013 et 

lignende studie, hvor han inkluderede 77 børn i alderen 2-12 år. Dionigi målte ikke børnenes ople-

velse af angst i operationsstuen, men derimod i det præoperative lokale inden børnene havde mod-

taget deres præmedicin. Dionigis undersøgelse underbyggede Vagnolis fund, idet børnene i klovne-

gruppen oplevede betydelig mindre angst inden operationen end børnene i kontrolgruppen (39). 

                                                 
12 Midazolam er et korttidsvirkende søvninducerende middel som gives til patienter ved mindre operationer (84). 



11 

Af de farmakologiske interventionsstudier er bl.a. G. Golans studie fra 2009, hvor børnene blev 

randomiseret til en klovnegruppe, en kontrolgruppe eller en Midazolam-gruppe. I undersøgelsen 

indgik 65 børn i alderen 3-8 år og studiets fund viste, at børnene i klovnegruppen oplevede betyde-

lig mindre angst i det præoperative lokale, sammenlignet med de to andre grupper. Denne effekt 

varede ved indtil børnene gik ind på operationsstuen, men var der på samme niveau, som børnene i 

Midazolam-gruppen. Da de skulle have bedøvelsesmasken på, blev børnene i klovnegruppen lidt 

mere angste end de andre børn – disse resultater var dog uden signifikans. Da børnene i klovne-

gruppen ellers havde været de mindst angste, blev deres stigning i angstniveau derved højst (41). 

Selvom sidstnævnte fund ikke var signifikante, fandt Golan således en tendens til, at børnene i 

klovnegruppen var mest angste ved induktionen af anæstesien. Dette er i modsætning til Vagnoli, 

som fandt, at de børn der havde haft besøg af en hospitalsklovn, var mindre angste end kontrolgrup-

pen. 

På baggrund af de modsigende fund foretog Vagnoli i 2010 en lignende undersøgelse som Golan, 

hvor 75 børn i alderen 5-12 år deltog i undersøgelsen. I dette studie fandt forskerne i modsætning til 

Golan, at børnene i klovnegruppen oplevede betydelig mindre angst ved induktionen af anæstesien, 

sammenlignet med de to andre grupper. Generelt var alle børnene mere angste i det lokale, hvor de 

blev bedøvet, end i venteværelset og disse fund var statistisk signifikante for Midazolam-gruppen 

og kontrolgruppen, men ikke for klovnegruppen (42). 

Af ovenstående fremgår det, at de fleste studier har fokuseret på hospitalsklovnes effekt på børns 

oplevelse af angst inden en operation. Relateret hertil undersøgte de portugisiske forskere Sara Co-

sta Fernandes og Patrícia Arriaga i 2010 hospitalsklovnes betydning for børns oplevelse af bekym-

ringer og følelsesmæssige reaktioner inden en operation. Der deltog 70 børn i undersøgelsen, som 

blev delt i henholdsvis en klovnegruppe og en kontrolgruppe. Resultaterne viste, at børnene i klov-

negruppen oplevede betydelig mindre bekymringer og var mindre ophidsede, end børnene i kon-

trolgruppen både præ- og postoperativt. Hospitalsklovnens effekt på børnene var dog større præope-

rativt end postoperativt (43). 

1.3 Sammenfatning 

Af specialets indledende afsnit står det klart, at børn der indlægges til en operation er en særlig sår-

bar gruppe, idet der er risiko for, at de kan opleve angst, stress og smerte i forbindelse med indlæg-

gelsen. Dette kan medføre negative konsekvenser som adfærdsændringer, øget angst og smerte, 
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længere rehabiliteringsperiode samt øget forbrug af sedativer og smertestillende medicin. Derfor er 

det en problematik, der er vigtig, at sundhedspersonalet tager hånd om, for at kunne yde den bedste 

pleje og behandling til barnet under indlæggelsen. En af de forebyggelsesstrategier der har vundet 

indpas er indbringelsen af hospitalsklovne på forskellige børneafdelinger. Det står klart, at den 

forskningsbaserede viden peger på, at hospitalsklovne har en positiv virkning for børn under en 

hospitalsindlæggelse. Dog foreligger der få forskningsbaserede undersøgelser der belyser, hvordan 

børn selv beskriver oplevelsen af mødet med en hospitalsklovn. På trods af, at det fremgår af de 

inkluderede studier, at hospitalsklovnen har en positiv virkning hos børnene, så bemærkes det, at 

det er et fåtal af studierne, som beskriver, hvad det er hospitalsklovnen gør i relationen med barnet. 

Relateret til nærværende speciale er der ikke identificeret nogle forskningsbaserede studier, der be-

lyser, hvordan børn indlagt til dagkirurgi oplever mødet med en hospitalsklovn. Det vurderes, at 

viden herom er betydningsfuld, da børn indlagt til dagkirurgi er en særlig sårbar gruppe for at ople-

ve angst, stress og smerte i forbindelse med hospitalsindlæggelsen. Viden om hvordan dagkirurgi-

ske børn oplever mødet med en hospitalsklovn kan bidrage med et indblik i, hvilke aspekter børne-

ne finder betydningsfulde, og det vurderes, at denne viden kan bidrage til at udvikle hospitalsklov-

nes praksis inden for det dagkirurgiske område. Heraf udspringer specialets problemformulering. 

1.4 Problemformulering 

På baggrund af specialets indledende afsnit defineres nedenstående problemformulering: 

Hvordan oplever dagkirurgiske børn mødet med en hospitalsklovn? 
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DEL II 

2 Metode 

I en forskningsundersøgelse er det altid problemformuleringen, der afgør hvilken metode, der skal 

benyttes (32). Da problemformuleringen i dette speciale udspringer af et hvordan-spørgsmål, for-

dres en kvalitativ tilgang, hvor målet er forståelse af den sag der undersøges (32,44). Endvidere er 

den kvalitative forskningsmetode anvendelig ved undersøgelsen af uudforskede fænomener (28,45), 

hvilket er relevant for problemområdet i dette speciale. Da videnskab er en menneskelig aktivitet, 

der formes af den virkelighedsopfattelse vi har, når vi undersøger verdenen (44), vil jeg i det føl-

gende afsnit beskrive den videnskabsteoretiske forståelsesramme, der har dannet rammen for under-

søgelsen. 

2.1 Fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme 

Da specialet omhandler oplevelsen af mødet med en hospitalsklovn, knytter det an til en fænomeno-

logisk forståelsesramme, da denne filosofiske tradition lægger afgørende vægt på de oplevelses-

mæssige aspekter ved fænomener, sådan som de fremtræder for det menneskelige subjekt i erfarin-

gen (46). Et centralt begreb inden for fænomenologien er livsverden, som er den umiddelbare virke-

lighed vi lever i, og som vi erfarer og er fortrolige med. I menneskets livsverden indgår fænomener 

som både kan være konkrete genstande og mere abstrakte begreber. En af hovedtankerne inden for 

fænomenologien er, at vores bevidsthed altid er intentionel, hvilket vil sige rettet mod forskellige 

fænomener som værende noget bestemt. Det der gør disse fænomener til noget bestemt betegnes for 

fænomenernes essens. Det er fænomenologiens mål at afdække essensen af forskellige fænomener 

og det sker gennem intentionaliteten, da essensen af et fænomen viser sig, når fænomenet præsente-

rer sig for den menneskelige bevidsthed. Således eksisterer essensen i kraft af intentionaliteten mel-

lem fænomenet og det menneskelige subjekt og er således ikke noget som forskeren kan tilføre. Det 

er derfor centralt, at man inden for fænomenologien søger at lade fænomenerne træde frem for sig 

selv uden at tilføre teori eller hypoteser – ved at sætte sin forforståelse i parentes (28,46,47). I dette 

speciale tager dataindsamlingen udgangspunkt i fænomenologien, idet jeg med en åben og fordoms-

fri tilgang vil lade børnenes beskrivelser af mødet med en hospitalsklovn træde frem og søge at fin-

de ind til essensen af oplevelsen. Den objektive tilgang og distancering fører dog blot frem til en 

forklaring af et givent fænomen, hvilket problematiseres af den danske filosof Finn Colin, idet han 
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påpeger, at man ved udelukkende fænomenologiske beskrivelser ikke bidrager med ny indsigt som 

kan gavne patienterne (48). 

For at kunne opnå en forståelse af, hvordan dagkirurgiske børn oplever mødet med en hospitals-

klovn, og derudfra frembringe viden, der kan medvirke til at optimere patientforløb hos dagkirurgi-

ske børn, har jeg i analyseprocessen valgt at anvende en hermeneutisk tilgang. Et kernebegreb inden 

for hermeneutikken er menneskelige udtryk, og man anser det som et grundlæggende forhold, at 

menneskelige udtryk er meningsfulde og at de må blive fortolket for at blive forstået (46). Denne 

fortolkning skabes på baggrund af en allerede eksisterende forståelse, hvilket inden for hermeneu-

tikken betegnes for forforståelsen. Da forforståelsen har betydning for fortolkningen og derved for 

den viden der frembringes er forskeren nødt til at være bevidst om og sætte sin forforståelse på spil, 

for at der kan skabes en ny forståelse (46). 

Konkret knytter den fænomenologisk-hermeneutiske forståelsesramme sig til en Ricoeur-inspireret 

analysemetode. Den franske filosof Paul Ricoeur
13

 kombinerer fænomenologien og hermeneutikken 

idet han påpeger at intentionaliteten altid er: ”bevidstheden om noget for nogen” (49, s. 13). Således 

er det ikke muligt at give en fuldstændig essensbeskrivelse af et fænomen, da denne beskrivelse er 

afhængig af en persons forforståelse, som er betinget af den eksistentielle situation man står i (49). 

Ricoeur peger på, at erkendelsen går omvejen over fortolkningen, således at forståelsen skabes gen-

nem fortolkning og den forforståelse der bringes ind i denne (49,50). Ved at supplere fænomenolo-

gien med hermeneutikken bliver det således muligt gennem fortolkning af empirien at skabe en for-

ståelse af menneskelige udtryk, som indeholder et overskud af mening (51). I nærværende speciale 

betyder den fænomenologisk- hermeneutiske tilgang, at jeg med en åben indstilling vil søge at finde 

ind til essensen af dagkirurgiske børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn og gennem for-

tolkning af empirien skabe en dybere forståelse af denne oplevelse. 

2.1.1 Undersøgerens forforståelse 

Da forforståelsen har betydning for fortolkningen af data og derved den viden der genereres, vurde-

res det relevant at eksplicitere min forforståelse. Denne beror dels på, at jeg er mor og derved har 

erfaring med, at børn kan være en særlig sårbar gruppe ved sygdom og hospitalsindlæggelse. Der-

udover beror min forforståelse på det indledende introduktionsafsnit, da dette har styrket mit teore-

                                                 
13

 Paul Ricoeur (1913-2005) betragtes som det 20. århundredets største filosof inden for hermeneutikken og hans 

    omfattende forfatterskab er inspireret af og går i dialog med mange forskellige discipliner om deres filosofiske og 

    videnskabsteoretiske grundlag (49). 
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tiske kendskab til emnet. Min forforståelse bygger endvidere på det indledende besøg, jeg havde på 

Dagkirurgisk Center, Aarhus Universitetshospital, hvor jeg umiddelbart observerede, at hospitals-

klovnen havde en positiv indflydelse på de indlagte børn. Under dataindsamlingen har jeg med en 

fænomenologisk tilgang været bevidst om min forforståelse ved at søge at stille åbne spørgsmål, 

således at børnenes beskrivelse af mødet med en hospitalsklovn kunne stå frem uden at være influe-

ret af min forforståelse. Forforståelsen danner dog udgangspunkt for udarbejdelsen af en interview-

guide, hvorved forforståelsen inddrages aktivt i specialet. Således har jeg været bevidst om, at jeg 

ikke kan frigøre mig fra min forforståelse, men med en refleksiv tilgang har jeg forsøgt at forholde 

mig kritisk til den. 

2.2 Forskningsstrategi 

Da der i dette speciale søges både en beskrivelse og fortolkning af, hvordan dagkirurgiske børn op-

lever mødet med en hospitalsklovn, leder dette frem til et etnografisk forskningsdesign, idet etno-

grafisk forskningsmetode benytter sig af både beskrivelse og fortolkning af en kultur og adfærds-

mønstre inden for kulturen (28). I en kvalitativ undersøgelse er det centralt, at forskeren eksplicite-

rer sin forskningsstrategi og de metodiske valg, da dette øger undersøgelsens transparens og trovær-

dighed (28). For at imødekomme dette er forskningsstrategien illustreret i Figur 4. 
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2.3 Dataindsamlingsmetode 
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duktion til et Håndværk fra 2009 af Steinar Kvale
14

 og Svend Brinkmann
15

. Ved det kvalitative 

forskningsinterview søger man at forstå verdenen ud fra interviewpersonens synspunkter og udfolde 

den mening, der knytter sig til deres oplevelser (52). Dette illustreres med følgende citat: 

”Et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewe-

des livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fæ-

nomener” (52, s.19). 

Gennem ovenstående citat ses der fin kongruens mellem interview som dataindsamlingsmetode, 

specialets videnskabsteoretiske forståelsesramme og den Ricouer-inspireret analysemetode. Gen-

nem det kvalitative forskningsinterview vurderes det, at der kan frembringes viden om, hvordan 

dagkirurgiske børn oplever mødet med en hospitalsklovn. Derudover har jeg valgt at supplere det 

kvalitative forskningsinterview med deltagerobservationer, da det vurderes, at der kan være væsent-

lige udfordringer i at få børn til at give dybdegående beskrivelser af deres oplevelser. Ved deltager-

observationerne har jeg ladet mig inspirere af James Spradleys
16

 bog Participant Observation fra 

2006. I dette speciale vurderes det endvidere relevant at benytte deltagerobservationer for at afdæk-

ke uudtalt viden, som er den viden, der er så dybt nedgroet i informanterne, at de ikke taler om det 

eller er bevidste herom (28,53). De valgte dataindsamlingsmetoder stemmer endvidere fint overens 

med den etnografiske forskningsstrategi, da det er kendetegnende for det etnografiske feltarbejde, at 

man ofte anvender flere former for datakilder med interviews og observationer som de vigtigste 

(28). Ved at benytte metodetriangulering er det muligt at opnå en dybdegående forståelse af, hvor-

dan dagkirurgiske børn oplever mødet med en hospitalsklovn, idet der ved deltagerobservationerne 

kan foretages nogle observationer, som det er muligt at spørge ind til ved de efterfølgende inter-

views. 

2.3.1 Lokalisation samt adgang hertil 

Forud for specialets påbegyndelse har der fra ledelsen på Dagkirurgisk Center, Aarhus Universi-

tetshospital været en interesse for at få frembragt forskning vedrørende hospitalsklovne – en inte-

resse som udspringer af de gode erfaringer afdelingen har med hospitalsklovnen Trudi og for at få 
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 Steinar Kvale (1938-2008) var en norsk professor i pædagogisk psykologi og blev fra 1974 ansat som lektor i 

    psykologi ved Aarhus Universitet. Han betragtes som hovedkraften bag skabelsen af forskningsmiljøer for kvalitativ 

    metodeudvikling og har haft en række erhverv ved internationale tidsskrifter (85). 
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 Svend Brinkmann (1975-) er professor i almen psykologi og kvalitative metoder ved Aalborg Universitet og leder af 

    Center for Kvalitative studier (86). 
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 James Spradley (1933-1982) var en amerikansk antropologi professor ved Macalester College fra 1969. Han skrev 

    og redigerede en lang række af bøger om etnografi og kvalitativ forskning. 



18 

disse erfaringer forskningsbaseret. Inden specialet blev indledt, blev der holdt et møde med en kli-

nisk sygeplejespecialist inden for det anæstesiologiske og dagkirurgiske speciale, hvorigennem der 

blev skabt formel adgang til feltet. Herigennem blev der taget kontakt til afdelingssygeplejersken på 

Dagkirurgisk Center, som har givet mundtlig og skriftlig tilladelse til projektet
17

. Derudover blev 

der udarbejdet et skriftligt informationsbrev
18

 til sundhedspersonalet i afdelingen, for at skabe tro-

værdighed omkring undersøgelsen. Dagkirurgisk Center er en selvstændig enhed under Anæstesio-

logisk Afdeling, som foretager ambulante operationer. Afdelingen foretager forberedelse til operati-

on, selve det operative indgreb samt behandling og plejen i timerne omkring operationen, og samar-

bejder med specialer inden for neurokirurgi, oftalmologi, plastikkirurgi, gastroentestinal kirurgi, 

maxillo-fascial kirurg og ortopædkirurgi (54). Det anslås, at der hvert år indlægges ca. 400-500 

børn i alderen 5-12 år (55). Således vurderes det, at der er et tilstrækkeligt patientgrundlag til at 

foretage undersøgelsen på Dagkirurgisk Center. Udover den formelle adgang blev den uformelle 

adgang etableret, idet jeg ved det første besøg på Dagkirurgisk Center blev sat i kontakt med hospi-

talsklovnen Trudi, som har været med til at planlægge det videre forløb. 

2.3.2 Deltagere 

I deltagerobservationer betegner Spradley de mennesker, der indgår i den sociale situation for aktø-

rer (53), hvorimod de personer der interviewes i det kvalitative forskningsinterview hos Kvale og 

Brinkmann betegnes for interviewperson eller informant (52). I dette speciale vil de børn som del-

tager i undersøgelsen samlet blive beskrevet som deltagere eller børn. 

Udvælgelsen af børn til deltagerobservationer beror på en konsekutiv udvælgelsesstrategi, idet alle 

de børn, der blev indlagt på Dagkirurgisk Center i undersøgelsesperioden og som blev mødt af hos-

pitalsklovnen, blev inkluderet i deltagerobservationerne for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag 

for den videre analyse i opgaven. Denne udvælgelsesstrategi beskrives som den bedste udvælgel-

sesstrategi i en undersøgelse, hvor der er løbende tilgang til populationen (28), hvilket er tilfældet i 

nærværende speciale, hvor hospitalsklovnen er på afdelingen på specifikke dage og møder de børn 

der indlægges til en operation den pågældende dag. 
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Med henblik på antal af interviewpersoner beskriver Kvale, at antallet kan være enten for lille, så 

det kan være vanskeligt at generalisere undersøgelsens resultater, eller for stort, hvorved der ikke er 

nok tid til at lave en dybdegående analyse af interviewene. Der findes ingen regler for antal af inter-

viewpersoner, men et guidende princip er at indsamle data, som giver en så varieret og dybdegåen-

de beskrivelse af et fænomen som muligt (52). Dette indebærer informanter med forskellige ople-

velser af fænomenet samt forskellige aldre og køn (47). Kvale peger på, at der i almindelige inter-

viewundersøgelser ofte inkluderes imellem 5 og 15 interviewpersoner (52). Kirsti Malterud peger 

derimod på, at datamateriale fra 4-7 personer kan være tilstrækkeligt for at opnå et fyldestgørende 

empirigrundlag, hvis forskeren har gjort et grundigt teoretisk forarbejde, har et grundigt feltkund-

skab og en fleksibel strategi for feltarbejdet og analysen (56). I dette speciale har antallet af inklude-

rede børn til interviews ikke været fastlagt på forhånd, men beroet på princippet om at opnå et så 

varieret datamateriale som muligt. Dette beskrives af Malterud som den bedste forskningsstrategi, 

når der er trinvis rekruttering af informanter (56). 

Inden inklusionen af børn til interviews blev der opstillet in- og eksklusionskriterier herfor, med 

ønske om at inddrage børn, der kunne bidrage med nuancerede beskrivelser til at belyse problem-

formuleringen. Disse kriterier ses i Figur 5. 

 

Det aldersmæssige inklusionskriterie på fem år er opstillet på baggrund af baggrundsafsnittet, da det 

beskrives, at det hovedsageligt er børn i førskolealderen, der har gavn af mødet med en hospitals-

klovn. Derfor vurderedes det vigtigt, at have denne aldersgruppe med i nærværende speciale. Af-

grænsningen er sat til 12 år ud fra et skøn om, at mange børn på denne alder er på vej til at blive 

teenagere, og det derfor kan være begrænset, hvor mange i den aldersgruppe der bliver mødt af hos-

pitalsklovnen. Et inklusionskriterie var endvidere, at barnet skulle kunne snakke tydeligt dansk og 
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Figur 5: In- og eksklusionskriterier for deltagere til interviews 
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formodes at kunne indgå i en interviewsituation med beskrivelser af oplevelsen af mødet med en 

hospitalsklovn. Forældre og børn der ikke ønskede at deltage i undersøgelsen blev ekskluderet samt 

børn med psykiske handicap eller som var meget fåmælt under deltagerobservationerne, da det kun-

ne have betydning for interviewsituationen. 

2.3.3 Deltagerobservationer 

Inden specialet officielt blev påbegyndt blev der aftalt en dag med afdelingssygeplejersken, hvor det 

var muligt for mig at følges med hospitalsklovnen og danne mig et indtryk af, hvilke ting der er på 

spil i relation til de indlagte børn og hospitalsklovnen. Denne del af forskningsprocessen går ind 

under den type af observationer, som Spradley betegner for beskrivende observationer og grand 

tour, hvor forskeren observerer alle de ting, der udspiller sig og identificerer et mindre område til 

videre forskning (53). Ved dette trin i forskningsprocessen blev min forforståelse om hospitalsklov-

ne skabt, da jeg observerede, at hospitalsklovnen umiddelbart havde en positiv virkning hos de børn 

der var indlagt. Da jeg samtidig observerede, at nogle børn var meget generte overfor hospitals-

klovnen til at begynde med, stod det klart, at det var relevant at undersøge børnenes perspektiv i 

mødet med en hospitalsklovn. Forskningsprocessens indledende grand tour samt specialets indle-

dende afsnit formede min forforståelse, som dannede udgangspunkt for udarbejdelsen af en obser-

vationsguide
19

. Denne observationsguide dannede rammen for de følgende fokuserede observatio-

ner. Den viden der ønskes frembragt ved etnografisk arbejde betegnes af Spradley som kulturel vi-

den og defineres: “The acquired knowledge people use to interpret experience and generate beha-

vior” (53, s. 6). Den kulturelle viden består både af eksplicit og implicit viden og på baggrund heraf, 

er observationsguiden delt i fokusspørgsmål relateret til den nonverbale og den verbale kommunika-

tion, så børnenes fulde oplevelse af mødet med hospitalsklovnen kan belyses. Ved anvendelsen af 

observationsguiden ved deltagerobservationerne blev det muligt at gå fra beskrivende observationer 

under grand touren til fokuserede observationer under dataindsamlingen. 

2.3.4 Forskerens rolle og feltnotater 

Ifølge Spradley bevæger forskeren i det etnografiske feltarbejde sig i en vekslen mellem en insider 

og en outsider position (53). Da jeg er uddannet sygeplejerske og undersøger et felt inden for syge-

plejen vil min rolle som forsker unægtelig bære præg af en insider position. Dette blev tydeligt illu-

streret, da jeg under de fokuserede observationer var iklædt uniform og derved fremstod som en del 
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af sundhedspersonalet. Når man som forsker har en insider position, er der risiko for, at forskerens 

forforståelse kan blive styrende for dataindsamlingen, hvilket kan medføre at værdifulde data går 

tabt (28). Det er derfor væsentligt, at forskeren indtager en refleksiv tilgang for at kunne frembringe 

ny viden, der ikke er styret af insider positionen eller forskerens forforståelse. Da jeg ikke er be-

kendt med det dagkirurgiske speciale, tilknyttet den pågældende afdeling eller er bekendt med afde-

lingens kultur og skikke har det været muligt for mig under de fokuserede observationer at indtage 

en outsider position med en passiv deltagelsesgrad
20

. 

Ved deltagerobservationerne gik jeg ind i venteværelset sammen med hospitalsklovnen og observe-

rede der børnene i mødet med hospitalsklovnen. Under de fokuserede observationer tog jeg feltnota-

ter, hvilket er en del af det, som Spradley betegner for en etnografisk logbog. En etnografisk logbog 

er essentiel, da den danner bindeled mellem observationer og analyse (53). Ved udformningen af 

feltnotaterne var jeg opmærksom på at anvende et konkret og ordret sprog for at sikre feltnotaternes 

validitet og pålidelighed. Da de observerede børn var kommet ind på operationsstuen, henvendte jeg 

mig til barnets forældre og informerede dem om min rolle i venteværelset og om de efterfølgende 

interviews. Her udleverede jeg et skriftligt informationsbrev
21

 til børnenes forældre. I informations-

brevet er der lagt vægt på at beskrive undersøgelsens formål og relevans på en konkret og forståelig 

måde, således at forældrene kunne træffe beslutning om, hvorvidt de ønskede at lade deres barn 

deltage i undersøgelsen. 

2.3.5 Interviews 

På baggrund af min forforståelse og den indledende grand tour blev der udarbejdet en interview-

guide
22

, som dannede udgangspunkt for interviewene. Ifølge Kvale og Brinkmann bør de indleden-

de spørgsmål under et interview være korte og enkle (52). Da deltagerne i nærværende undersøgelse 

er børn, vurderes det særligt vigtigt, at de spørgsmål der blev stillet til børnene var korte og nemme 

at forstå. De indledende spørgsmål i interviewguiden består af følgende spørgsmål: ”Kan du huske, 

hvem du mødte, da du var sygehuset for et par dage siden?” og ”Kan du huske den klovn der var 

der?”. Med disse spørgsmål søges at vise en bevidst naivitet, så der præsenteres en åbenhed over for 

nye og uventede fænomener, jævnfør den fænomenologiske forståelsesramme (52). Undervejs i 

                                                 
20

 Spradley differentierer mellem fem typer af deltagelsesgrader, herunder ingen, passiv, moderat, aktiv eller 

    fuldstændig deltagelse (53). 

 
21

 Se bilag 7 for informationsbrev til forældre. 

 
22

 Se bilag 8 for interviewguide. 



22 

dataindsamlingen kom det frem, at nogle af børnene beskrev, at de var bange for at skulle ind på 

hospitalet, og på baggrund heraf blev de følgende interviews indledt med spørgsmålet: ”Hvordan 

havde du det inden du skulle ind på hospitalet”. Dette spørgsmål kan stride mod anbefalinger om 

korte og enkle spørgsmål, men det blev vurderet vigtigt at stille dette spørgsmål inden samtalen 

drejede sig ind på hospitalsklovnen, for at minimere risikoen for at børnene, efter at være blevet 

bevidstgjort om hospitalsklovnen, glemte hvordan de havde det inden mødet med denne. De opføl-

gende spørgsmål omhandler forskellige aspekter om hospitalsklovnen og er opstillet for at hjælpe 

børnene til at beskrive alle de perspektiver om hospitalsklovnen, som børnene husker. Derudover er 

interviewguiden ved de enkelte interview suppleret med individuelle spørgsmål fra deltagerobserva-

tionerne for at validere mine feltnotater derfra
23

. 

For at kunne analysere interviewene senere i forskningsprocessen blev interviewene optaget på en 

diktafon og med en smartphone. Interviewene blev optaget på to forskellige enheder for at minime-

re risikoen for tekniske og menneskelige fejl, der kunne medføre, at interviewene ikke kunne trans-

skriberes (52). Børnene blev informeret om disse enheder inden interviewet og fik at vide, at lydfi-

lerne ville blive slettet efter endt specialeskrivning. Selvom der kan være en risiko for, at nogle in-

formanter bliver selvbevidste, når de får at vide, at det de siger, bliver optaget, så glemmer de ofte 

udstyret efter nogle minutter (28). Denne risiko vurderes endvidere at være lav, da det formodes at 

børn ikke er så selvbevidste og hurtigt glemmer nogle praktiske oplysninger, når samtalen er gået i 

gang. 

2.3.6 Etiske overvejelser 

I enhver forskningsproces må forskeren gøre sig nogle etiske overvejelser for at beskytte deltagerne 

i undersøgelsen. Det indebærer, at forskeren må forhindre eller minimere risiko for patienten, re-

spektere patientens ret til selvbestemmelse ud fra en fyldestgørende og ærlig information om under-

søgelsen samt behandle patienten retfærdigt (28). 

En vigtig procedure for at beskytte børnene og deres ret til selvbestemmelse er at frembringe infor-

meret samtykke (28). Da deltagerne i dette speciale er børn under 15 år, er der i forbindelse med 

interviewene indhentet informeret samtykke
24

 fra børnenes forældre i overensstemmelse med gæl-

dende retningslinjer (57). Der er ikke indhentet informeret samtykke fra forældrene til de børn, der 
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kun indgik i deltagerobservationerne, da jeg ved deltagerobservationerne ikke havde nogen direkte 

kontakt med børnene. I forlængelse heraf fremfører Spradley, at man som forsker ikke behøver at 

informere deltagere ved observationer, hvor der ikke interviewes eller er indgående kontakt (53). 

Efter deltagerobservationerne valgte jeg dog at informere forældrene om undersøgelsen, for at imø-

dekomme eventuel undren fra forældrenes side om min tilstedeværelse i venteværelset. 

I forbindelse med interviewene påpeger Kvale, at det informerede samtykke indebærer, at forskeren 

bør overveje, hvor meget information der bør gives og hvornår (52). Det havde særlig relevans, da 

forældrene til børnene først blev informeret om undersøgelsen, da børnene var inde på operations-

stuen og det senere var forældrene, der informerede børnene om interviewet. Herved er der en risiko 

for, at børnene ikke bliver tilstrækkelig informeret om projektet og selv kan give udtryk for, hvor-

vidt de vil deltage i undersøgelsen. Der kan imidlertid argumenteres for, at det er mest hensigts-

mæssigt at informere forældrene efter observationerne, da det ikke er muligt at informere forældre-

ne, uden samtidig at informere børnene, og da bevidstheden om at blive observeret kan sløre validi-

teten af resultaterne (28). 

Kvale påpeger endvidere, at der ved informationen bør tages hensyn til interviewdeltagerne, og på 

baggrund heraf vurderede jeg, at det var mest hensigtsmæssigt at informere forældrene fremfor bør-

nene, da børnene i forvejen kunne opleve stress og angst i forbindelse med indlæggelsen. Børnene 

blev informeret inden selve interviewene, hvor jeg fortalte, at nærværende speciale var en skoleop-

gave i overensstemmelse med principper om, at der bør gives alderssvarende information (52). 

De fleste interviews har fundet sted i børnenes eget hjem, hvilket påpeges af Kvale som en mulig-

hed, for at beskytte børn i interviewundersøgelser (52). Et enkelt interview fandt sted i undertegne-

des hjem efter ønske fra barnets forældre. Her sørgede jeg for, at der var en åben dør til mit eget 

barns værelse, så der var mulighed for, at barnet kunne finde noget legetøj og føle sig tryg under 

interviewet. Kvale påpeger, at det i mange tilfælde er at foretrække, at interview med børn finder 

sted i forbindelse med andre aktiviteter, som f.eks. imens barnet leger eller tegner (52). I tråd her-

med valgte jeg ved flere af interviewene af de mindste børn at medbringe en malerbog samt nogle 

farveblyanter, så børnene kunne tegne under interviewene. Dette havde ved flere af interviewene en 

god effekt, da nogle af børnene virkede lidt forbeholdne, da jeg mødte dem i deres hjem, men hur-

tigt glemte, at de var generte, da jeg fortalte, at jeg havde en malerbog og nogle farveblyanter med. 
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Hos de større børn fortalte jeg, at de i nærværende speciale ville blive anonymiseret, således at an-

dre ikke ville kunne genkende dem i opgaven. Dette fortalte jeg ikke de mindste børn, da jeg vurde-

rede, at det hurtigt kunne blive for mange oplysninger, som de mindste børn ikke ville kunne for-

holde sig til. At børnene ville blive anonymiseret var dog beskrevet i informationsbrevet til foræl-

drene. 

I selve interviewsituationen var jeg opmærksom på, at der er et asymmetrisk magtforhold imellem 

mig som interviewer og barnet. Dette dels i kræft af, at interviewet foregår imellem et barn og en 

voksen og da det er mig som interviewer, der definerer interviewsituationen, de emner interviewet 

omhandler og er den der afslutter interviewet (52). Det asymmetriske magtforhold har jeg forsøgt at 

imødekomme ved at interviewe børnenes i deres naturlige omgivelser, ved at medbringe en maler-

bog og farveblyanter og ved at være bevidst om, hvordan jeg som interviewer agerede under inter-

viewene. Under interviewene havde jeg en meget naiv og anerkendende tilgang og var derved åben 

overfor det børnene fortalte. Det er ikke hensigten, at man skal eliminere magtforholdet (52), men 

som interviewer var jeg bevidst om, at det er til stede. 

I henhold til datatilsynets krav til specialestuderende pr. 15. maj 2012 er der ikke krav om, at man 

skal indhente tilladelse til indsamling og registrering af personfølsomme oplysninger (58). Dette er 

derfor undladt i nærværende speciale. Jeg har dog underskrevet en tavshedserklæring og overholdt 

gældende lovgivning og generelle regler for personfølsomme oplysninger (59). 

2.3.7 Transskribering 

For at kunne lave en grundig fortolkning af datamaterialet er det nødvendigt at nedskrive det som 

tekst (52). På baggrund heraf er feltnotaterne efter deltagerobservationerne blevet nedskrevet som 

en sammenhængende beretning og interviewene er transskriberet i en skriftlig tekst. Kvale beskri-

ver, at transskriberingen er en abstraheret og fikseret skriftlig form af samtalen mellem to menne-

sker, der er fysisk til stede (52). Dette kan uddybes med Ricoeur som definerer: ”teksten, som en-

hver diskurs, der er fæstnet ved skriften” (60, s. 102). Han påpeger, at det der fæstnes, ikke er begi-

venheden ved diskursen, men meningen deri og således kan meningen adskilles fra begivenheden 

og analyseres i den videre fortolkning (50,60). Ricouer mener, at der sker en distancering fra selve 

begivenheden til diskursen herom, som yderligere øges, når diskursen nedfældes som en tekst. Der-

udover er der ifølge Ricoeur en distancering mellem tekst og læser. Denne distancering er nødven-

dig for, at læseren kan opnå en forståelse af teksten (50). Det anbefales, at nedskrivningen af feltno-



25 

tater og transskriberingen af interviews foretages så hurtigt som muligt for at sikre, at man kan hu-

ske mest muligt af den nonverbale kommunikation (53). Dette er søgt efterkommet i nærværende 

speciale. Dog var der enkelte dage med flere interviews på samme dag, hvorfor transskriberingen er 

foretaget nogle timer senere samme dag. 

Ved transskriberingen blev deltagerne kategoriseret henholdsvis som deltager A-N i overensstem-

melse med overholdelse af personfølsomme oplysninger. I Tabel 1 ses en oversigt over, hvordan 

transskriberingen af empirien har fundet sted. 

 

Transskriberingen blev udført i Microsoft Word og efter transskriberingen gennemlyttede jeg lyd-

optagelserne en ekstra gang for at sikre, at al den verbale og nonverbale kommunikation var ned-

fældet i teksten, hvilket øger pålideligheden af transskriberingen (52). 

2.4 Analysemetode 

I specialet vil den transskriberede empiri blive analyseret med Pia Dreyers fremstilling af en Ri-

coeur-inspireret analysemetode, da denne analysemetode fordrer en systematisk og stringent tilgang 

til analysen. Ricoeur beskriver fortolkningsprocessen som en dialektik mellem forståelse (verste-

hen) og forklaring (erklären), idet fortolkningsprocessen bevæger sig fra forståelse til forklaring og 

dernæst fra forklaring til forståelse (50). I Dreyers analysemetode illustreres denne bevægelse fra 

forståelse over forklaring til en ny forståelse af de tre analyseniveauer bestående af den naive læs-

ning, strukturanalysen og en kritisk analyse og diskussion (51). I det følgende vil de tre analyseni-

veauer beskrives nærmere. 

  

Tegn Betydning 

… Barnet holder en kort pause 

[…] Angiver undladt tekst ved inddragelse af citater 

ORD Ord der betones af barnet 

(ord) Nonverbale aspekter angives i parentes, som f.eks. smil og grin 

[enkelt ord] Angiver uudtalte ord, som er implicitte i sammenhængen 

[spørgsmål] Angiver spørgsmål fra pårørende eller interviewer 

 

Tabel 1: Oversigt over betydningen af tegn ved transskribering samt ved inddragelse af citater senere i specialet 
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2.4.1 Den naive læsning 

Som beskrevet i afsnit 2.3.7 er teksten et udtryk for den mening, der ligger i en diskursbegivenhed, 

som allerede har fundet sted, hvorved mening og diskursbegivenhed er løsrevet fra hinanden (50). 

For at kunne opnå en forståelse af denne mening må man ved den naive læsning gennemlæse tek-

sten flere gange, for at få et overblik over teksten og foretage nogle gisninger om, hvad teksten 

handler om som helhed. Dette fordrer en åben tilgang, hvor man er opmærksom på, hvad det er, der 

berører én i teksten (51). Således vil der ved den første naive læsning af empirien være fokus på, 

hvad der umiddelbart træder frem og derudfra skabe en umiddelbar forståelse af, hvordan dagkirur-

giske børn oplever mødet med en hospitalsklovn. Da meningen i en diskursbegivenhed kan fortol-

kes på mange forskellige måder, er det nødvendigt, at der sker en form for gyldiggørelse af de gis-

ninger, der er opstået ved den naive læsning (50). Denne gyldiggørelse sker gennem den efterføl-

gende strukturanalyse. 

2.4.2 Strukturanalysen 

Strukturanalysen indeholder det forklarende moment mellem overfladefortolkningen og dybdefor-

tolkningen (51). Det forklarende moment er, ifølge Ricoeur, tættere på en sandsynlighedslogik end 

en empirisk verifikationslogik, idet det bærende element er argumentationen for, at en fortolkning 

er mere sandsynlig end en anden (50). Ricoeur udtrykker det således: 

”Den første gang vil forståelsen være en naiv fatten af tekstens mening som 

helhed. Den anden gang vil den være en sofistikeret form for forståelse un-

derstøttet af forklarende procedurer” (50, s.197). 

Konkret består strukturanalysen i at foretage en opdeling af teksten i mindre dele og derefter at op-

stille forskellige niveauer for inddeling af delene i helheden (60). Ved at opdele teksten i mindre 

dele synliggøres tekstens indre strukturer, og ifølge Ricoeur er netop dét at forklare en tekst at af-

dække denne struktur (60). Herved er det muligt at se, hvordan de enkelte dele hænger sammen, 

således at man kan forklare tekstens helhed. I Dreyers udlægning indebærer dette, at man foretager 

en åben inddeling af tekstens struktur med udgangspunkt i meningsenheder som relateres til de gis-

ninger der opstod ved den naive læsning (51). Ved opdelingen af teksten i mindre dele sker der iføl-

ge Ricouer en opbrydning af tekstens kronologi, således at den narrative logik kan træde frem (60). 

Når børnene fortæller om deres oplevelse af mødet med hospitalsklovnen udvælger, sorterer og pla-

cerer børnene begivenhederne på en måde. som giver mening for barnet, men som ikke nødvendig-

vis har en kronologisk sammenhæng. Ved at opdele teksten i mindre meningsenheder bliver det 
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således muligt, at få børnenes forståelse af, hvad der har betydning i mødet med hospitalsklovnen til 

at træde frem. 

I denne forbindelse påpeger Ricoeur, at det ikke er muligt at opnå en forståelse af en persons ople-

velser, sådan som personen selv erfarer disse, men gennem fortolkningen kan der opnås en forståel-

se af meningen i personens oplevelser (60,61). Det man ønsker at forstå er således ikke noget der 

ligger skjult bag teksten, men derimod den verden, som åbnes foran teksten. Dette udtrykkes såle-

des af Ricoeur: 

”Den ønsker at fatte den verden, der lukkes op gennem tekstens reference. 

At forstå en tekst er at følge dens bevægelse fra mening til reference, fra 

hvad den siger til hvad den taler om” (60, s.169). 

I strukturanalysen søger man således at sætte sig i tekstens retning, så der sker en udlægning af me-

ningsenheder (hvad der siges) til betydningsenheder (hvad der tales om), som danner grundlag for 

de temaer der karakteriserer empirien (51). Dette er illustreret i Figur 6. 

 

Således sker der en bevægelse, hvor man både tilnærmer sig og distancerer sig fra teksten. Dette gør 

det muligt at opnå en forståelse af den sag, som dagkirurgiske børn fremlægger som det betydnings-

fulde i mødet med en hospitalsklovn og som refererer hen mod ny viden og nye handlinger. Ricoeur 

peger på, at man ved at sætte sig i tekstens retning kan opnå en bedre forståelse af en person end 

personen forstår sig selv (60). Når jeg i dette speciale undersøger, hvordan dagkirurgiske børn ople-

ver mødet med en hospitalsklovn, betyder det, at jeg er bevidst om, at fortolkningen af empirien 

bærer mig et andet sted hen, end det børnene i udgangspunktet oplevede. 

2.4.3 Kritisk analyse og diskussion 

I det sidste trin i Dreyers analysemetode følger man de fremanalyserede temaer fra strukturanalysen 

og foretager en kritisk analyse og diskussion af disse (51). Herved bevæger man sig fra forklaring 

til ny forståelse, idet de fremfundne temaer forklares og forstås ud fra anden litteratur og forskning. 

Derved giver argumenterne belæg for gyldigheden af nye meningssammenhænge og betydninger, 

hvorved der kan skabes en dybere forståelse, end den overfladefortolkning der opstod på baggrund 

af den naive læsning (51). Der foregår dog hele tiden en dialektisk proces i læsningen af empirien, 

Hvad siges der? Hvad tales der om? Tema 

Figur 6: Den konkrete proces i strukturanalysen, inspireret af Dreyers udlægning af Ricouer 
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således at bevægelsen fra overfladefortolkningen til dybdefortolkningen sker i en endeløs spiral 

(51). Processen er illustreret i Figur 7. 

   

Ved at diskutere den overfladefortolkning der opstod på baggrund af den naive læsning med anden 

relevant teori og litteratur, er det muligt at opnå en dybdegående forståelse af fundene og lade dem 

fremstå på et mere alment niveau. 

  

Overfladefortolkning 

Dybdefortolkning 

Dialektisk proces 

mellem forståelse og 

forklaring 

Kritisk analyse og diskussion 

 
Kritisk analyse og diskussion 

 

Naiv læsning Naiv læsning 

Strukturanalyse 

 
Strukturanalyse 

 

Kritisk analyse og diskussion 

 

Naiv læsning 

Strukturanalyse 

 

Figur 7: Proces fra overfladefortolkning til dybdefortolkning 
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DEL III 

3 Resultater 

I det følgende præsenteres de børn, som blev inkluderet i undersøgelsen. Derefter gennemgås den 

naive læsning, strukturanalysen og den kritiske analyse og diskussion, som danner udgangspunkt 

for specialets fund. 

3.1 Præsentation af deltagere 

Ved undersøgelsens deltagerobservationer indgik der 14 børn i alderen 2-11 år, bestående af 7 piger 

og 7 drenge. Tabel 2 præsenterer de inkluderede børn kategoriseret A-N, køn, alder, overordnet 

indlæggelsesårsag samt hvilke pårørende der var til stede under indlæggelsen
25

. 

 

Af de børn der indgik ved deltagerobservationerne blev der inkluderet 10 børn til de efterfølgende 

interviews. Disse børn var i alderen 5-11 år og fordeler sig ved 5 piger og 5 drenge. Børnene blev 

interviewet 1-4 dage efter udskrivelsen afhængigt af, hvornår det passede familien bedst at foretage 

                                                 
25 I tabellen er de valgte oplysninger om børnene inddraget for at imødekomme Polit og Becks krav om fyldige beskrivelser om 

    undersøgelsens deltagere og kontekst, så undersøgelsens transparens øges (28).  

Deltager Køn Alder Indlæggelsesårsag Pårørende til stede 

under indlæggelse 

A Pige 2 år Oftalmologi Begge forældre 

B Pige 9 år Ortopædkirurgi Barnets mor 

C Dreng 7 år Ortopædkirurgi Begge forældre 

D Dreng 6 år Urologisk kirurgi Barnets mor 

E Pige 5 år Ortopædkirurgi Begge forældre 

F Dreng 7 år Ortopædkirurgi Barnets mor 

G Dreng 11 år Ortopædkirurgi Barnets mor 

H Pige 11 år Maxillo-fascial kirurgi Barnets mor 

I Pige 8 år Ortopædkirurgi Barnets mor 

J Dreng 11 år Ortopædkirurgi Begge forældre 

K Pige 8 år Maxillo-fascial kirurgi Barnets mor 

L Pige 8 år Ortopædkirurgi Barnets mor 

M Dreng  6 år Ortopædkirurgi Barnets mor 

N Dreng 7 år Ortopædkirurgi Begge forældre 

 

Tabel 2: Børn som blev inkluderet til deltagerobservationer 



30 

interviewet. Tabel 3 giver et overblik over de inkluderede børn til interviews, dato, lokalisation for 

interviews, hvilke pårørende der var til stede samt interviewets varighed
26

. 

 

Der blev identificeret i alt 12 børn, som passede på inklusionskriterierne til at indgå i interviews, 

hvoraf to børn udgik. Det ene barn ønskede ikke selv at deltage i et interview og hos det andet barn 

ønskede familien, at indlæggelsesdagen skulle markere et punktum for et længere sygdomsforløb.  

3.2 Naiv læsning 

Ved den naive læsning blev empirien gennemlæst flere gange med henblik på at skabe et overblik 

og en begyndende forståelse af, hvordan dagkirurgiske børn oplever mødet med en hospitalsklovn. I 

det følgende ekspliciteres den begyndende forståelse, som vil blive analyseret i den videre analyse 

af empirien. 

Et centralt aspekt i empirien er, at børnene oplever, at hospitalsklovnen er sjov. Dette beror på del-

tagerobservationerne, hvor det blev observeret, at børnene smiler og griner i mødet med hospitals-

klovnen. Det er ydermere et centralt emne hos de fleste børn ved de efterfølgende interviews. Der 

beskrives flere aspekter ved hospitalsklovnen, som børnene oplever som sjove og indbefatter bl.a. 

hospitalsklovnens måde at snakke på, de ting som hospitalsklovnen finder på sammen med de 

sundhedsprofessionelle samt hospitalsklovnens underholdende rekvisitter. Der beskrives dog flere 

perspektiver, idet de større børn umiddelbart oplever, at hospitalsklovnen er for barnlig for dem. 

                                                 
26

 I tabellen er de valgte oplysninger inddraget, da Polit og Beck bl.a. påpeger at oplysninger om de fysiske rammer, 

    tilstedeværende samt tidspunkt og varighed er relevante at beskrive for at øge undersøgelsens transparens (28). 

Deltager Dato for interview Lokalisation for 

interview 

Pårørende til stede 

ved interviews 

Varighed af 

interview 

B 18. februar 2014 Barnets hjem Barnets mor 20 minutter 

C 18. februar 2014 Barnets hjem Barnets mor 19 minutter 

D 19. februar 2014 Barnets hjem Barnets far 10 minutter 

E 7. marts 2014 Barnets hjem Begge forældre 22 minutter 

G 7. marts 2014 Barnets hjem Barnets mor 11 minutter 

I 10. marts 2014 Interviewers hjem Barnets mor 13 minutter 

J 21. marts 2014 Barnets hjem Barnets mor 16 minutter 

K 24. marts 2014 Barnets hjem Barnets mor 16 minutter 

L 28. marts 2014 Barnets hjem Barnets mormor 10 minutter 

N 30. marts 2014 Barnets hjem Barnets mor 21 minutter 

 

Tabel 3: Børn som blev inkluderet til interviews 
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Børnene fortæller begejstret om hospitalsklovnens rekvisitter, som fanger børnenes interesse og 

som børnene synes er skøre. Disse rekvisitter består bl.a. af sæbebobler, en lille guitar, et trylle-

nummer med skumkaniner og hospitalsklovnens kørestol. Især en af rekvisitterne har stor betydning 

for børnene og er en såkaldt lykkesten, som børnene får af hospitalsklovnen. Hospitalsklovnen for-

tæller børnene, at lykkestenen kan hjælpe dem med det, som de har svært ved under hospitalsind-

læggelsen, ved f.eks. at blive mindre bange og nervøs. Flere af børnene beskriver eksplicit, at lyk-

kestenen har en positiv betydning for dem under og efter hospitalsindlæggelsen. 

I relation til ovenstående fremgår det yderligere, at børnene oplever, at de i mødet med hospitals-

klovnen bliver mindre bange og nervøs. Dette kommer hovedsageligt til udtryk under flere af inter-

viewene, hvor børnene beskriver, at de i mødet med hospitalskloven glemmer at være bange. Dog 

blev det samtidig observeret under deltagerobservationerne, at flere børn til at begynde med bliver 

bange og utryg overfor selve hospitalsklovnen, men pludselig åbner op og udfolder sig efter noget 

tid. 

3.3 Strukturanalysen 

Gennem strukturanalysen blev der fremfundet tre temaer, som vurderes at indfange det betydnings-

fulde for børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn. Disse temaer er: 

- Den modsætningsfulde klovn – der ender med at være sjov 

- Kraften ved en symbolsk lykkesten – at få overført noget magi 

- Et vigtigt vendepunkt – og glemme at være bange 

Temaerne er forbundet således, at det første tema danner udgangspunkt for det andet tema og disse 

temaer danner rammen for det sidste tema. I det følgende afsnit er der i de inddragede citater skelnet 

mellem citater fra deltagerobservationer og interviews, idet citaterne er suppleret med et o for ob-

servationer og i for interviews. Endvidere vil hospitalsklovnen omtales med pronomenet hun, da det 

i denne undersøgelse er en kvinde, der optræder som hospitalsklovn. 

3.3.1 Den modsætningsfulde klovn – der ender med at være sjov 

Et centralt tema i empirien er, at børnene oplever, at det er sjovt at møde hospitalsklovnen, fordi 

hospitalsklovnen ud fra flere perspektiver repræsenterer en modsætning til det, som børnene forven-

ter under en hospitalsindlæggelse. 
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Et af disse perspektiver vedrører, at hospitalsklovnen gennem hendes væremåde fremstår som én, 

der er lidt ubegavet i modsætning til de sundhedsprofessionelle og børnene selv. Det kommer til 

udtryk ved hospitalsklovnens sproglige udtryksmåde, når hun bytter om på ordene i forskellige sæt-

ninger: 

”Fordi det er ligesom om de spiller dum, det gør de jo også. Men det er SÅ 

sjovt når de spiller dum fordi så kludrer de i ordene og sådan” (Bi) 

At børnene oplever, at hospitalsklovnen er sjov, når hun bytter om på ordene, fremgår endvidere af 

følgende citater fra interviewene: ”Hun sagde skøre ting (smiler lidt)” (Di), ”Hun byttede om på de 

ord… og det var ret sjovt” (Ji) samt ”Hun sagde også hvor gammel hedder du eller sådan et eller 

andet, det forstod jeg heller ikke sådan helt (griner)” (Li.). I relation hertil oplever børnene, at det er 

sjovt, når hospitalsklovnen stiller dem nogle ulogiske spørgsmål: 

”Og så snakkede vi lidt, om jeg var blevet gift med min kæreste eller et eller 

andet, men det var jeg ikke (griner)” (Ci) 

”Da hospitalsklovnen spørger D om han fik lavet vinterdæk griner han” 

(Do) 

Hospitalsklovnen fremstår som en af de sundhedsprofessionelle, idet børnene møder hende under 

hospitalsindlæggelsen og da hun bærer en hvid kittel. Dertil kan man formode, at børn opfatter de 

sundhedsprofessionelle som nogle. der besidder megen fornuft og klogskab. Ved at bytte om på 

ordene og stille børnene nogle ulogiske spørgsmål kommer hospitalsklovnen til at fremstå lidt ube-

gavet og repræsenterer derved en modsætning til de sundhedsprofessionelle og børnene selv. 

Børnene oplever endvidere, at hospitalsklovnen er sjov, når hun tillader sig at gøre nogle ting, som 

børnene har en opfattelse af bryder med reglerne og normerne på et hospital. Dette indebærer bl.a. 

at blæse med sæbebobler indenfor: ”Og hun lavede bobler indenfor, hvor man må ikke” (Ii) og at 

fortælle børnene, at hun har haft en hamster med på hospitalet: ”Sådan med at sige at hun havde 

taget sit hamster med på arbejde selvom man ikke må have et lille dyr med (griner)” (Bi). Herved 

giver børnene udtryk for, at de forventer, at hospitalet er et sted, hvor der er nogle bestemte regler 

og normer for, hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig, og når hospitalsklovnen bryder disse 

kommer hun til at fremstå som modsætningsfuld. Hospitalsklovnen bryder endvidere børnenes op-

fattelse af, hvad man kan tillade sig på et hospital, når hun gør grin med de sundhedsprofessionelle 

og sammen med børnene aftaler, at lægen skal sætte sig på en pruttepude: ”Da D kommer ind på 

operationsstuen og hospitalsklovnen lægger en pruttepude på lægens stol griner D højt” (Do). Et af 

børnene fortæller begejstret om oplevelsen: 
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”Ham der lægen han satte sig på stolen og så pruttede han (griner)… og så 

sagde han: Var det dig eller var det dig? (peger rundt)… og så sagde vi in-

genting. Vi sagde bare: Nej, det var ikke os” (Ci) 

Børnenes oplevelse af, at det er sjovt, når hospitalsklovnen gør noget, som de forventer bryder med 

reglerne og normerne på et hospital, underbygges af ovenstående citat, hvor barnet meget tydeligt 

kan huske situationen og hvad der blev sagt af de forskellige personer. Ved at samarbejde med de 

sundhedsprofessionelle kan hospitalsklovnen endvidere bryde den ofte alvorlige situation og skabe 

en situation, hvor man kan pjatte og grine: 

”Det var ham der manden… og så sprøjtede jeg vand på hans bukser (for-

tæller begejstret). [Interviewer: Sprøjtede du vand på hans bukser?] Ja! 

(griner meget)… var det ikke rigtigt far? Det var sjovt!” (Ei) 

Operationsstuen kan af børnene opfattes som indbegrebet af alvor i kraft af alle de instrumentelle 

apparater og de mange sundhedsprofessionelle, der står iklædt uniformer og operationshuer. Det at 

hospitalsklovnen sammen med de sundhedsprofessionelle inde på operationsstuen bryder den alvor-

lige situation og skaber en situation, hvor man kan pjatte og grine, står således i modsætning til det, 

som børnene forventer under en hospitalsindlæggelse. 

At hospitalsklovnen repræsenterer en modsætning til det, som børnene forventer under en hospitals-

indlæggelse, kan endvidere belyses med, at børnene beskriver, at det er lidt underligt, at hospitals-

klovnen går med dem ind på operationsstuen: 

”Det var lidt mærkeligt. […] At hun gik med derind og sådan lidt (griner). 

Det er jo ikke helt det samme, hvis der nu var en klovn der gik med mig ind 

på hospitalet. Det er første gang jeg har oplevet det. […] Jeg synes det var 

dejligt” (Ci) 

”Hun sang en godnatsang… på hendes guitar. […] Det var lidt underligt. 

[…] Fordi det gør man jo ikke” (Ki) 

Denne oplevelse kan ses i lyset af, at hospitalsklovnens modsætningsfulde væremåde står i kontrast 

til den alvor, børnene forventer, der er på en operationsstue. Selve oplevelsen af, at hospitalsklov-

nen følger børnene ind på operationsstuen, fremkommer dog også modsætningsfuld, idet børnene 

under interviewene giver udtryk for, at det er positivt, at hospitalsklovnen følger dem ind på opera-

tionsstuen: 

”[Interviewer: Hvordan synes du det var, da hun var med inde på operati-

onsstuen?] Det var sjovt” (Bi) 

”Det var rart og det var sødt af hende og jeg kan godt lide hende hvor hun 

følger mig” (Ii) 
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”[Interviewer: Synes du at det var rart at klovnen var med inde på operati-

onsstuen eller ville du helst være fri?] Det synes jeg faktisk var rigtig sjovt” 

(Ki) 

Af børnene opleves det således som modsætningsfuldt, at hospitalsklovnen følger med dem ind på 

operationsstuen, idet de både synes, at det er lidt underligt, men samtidig også at det er positivt.  

I forlængelse af ovenstående oplever børnene, at selve oplevelsen med hospitalsklovnen er modsæt-

ningsfuld, idet det ikke er alle børn der ubetinget synes, at hospitalsklovnen er sjov. Således er der 

nogle af de større børn, der umiddelbart synes, at hospitalsklovnen er for barnlig for deres alder, 

illustreret af følgende citater: 

”Det var nok en lille smule irriterende. Jeg synes det var en lille smule for 

barnligt for mig, for min alder… sådan som hun spurgte om jeg var gift el-

ler sådan noget. Det synes jeg er lidt for meget” (Gi) 

”Hospitalsklovnen stiller H nogle spørgsmål, hvortil H umiddelbart ser ud 

til, at hun synes, at klovnen er lidt skør eller åndsvag, idet hun rynker bry-

nene og ruller øjnene rundt” (Ho) 

På baggrund heraf kan det umiddelbart udledes, at flere af de ældre børn oplever, at mødet med 

hospitalsklovnen er for barnligt for dem. Denne oplevelse synes dog modsætningsfuld, idet det 

fremgår af deltagerobservationerne, at børnene alligevel synes, at hospitalsklovnen er lidt sjov: 

”G virker til at han griner lidt, når han svarer på hospitalsklovnens spørgs-

mål. Da hospitalsklovnen f.eks. siger, at G efter operationen ikke må lave 

lektier i et år kigger han op på sin mor og udtrykker begejstret: ”Orhh” og 

vil gerne sende en sms til hans skolelærer” (Go) 

”Hospitalsklovnen fortæller om lægen, som hun kalder for skaldpanden, 

hvortil jeg observerer, at H griner” (Ho) 

Selve oplevelsen af mødet med hospitalsklovnen er således for nogle af børnene lidt modsætnings-

fuld, idet de ældste børn på den ene side oplever, at hospitalsklovnen er for barnlig for dem, men 

samtidig også oplever at have det sjovt i mødet med hospitalsklovnen. 

Hospitalsklovnens rekvisitter vækker endvidere nysgerrighed og forundring, og står derved i mod-

sætning til det, som børnene forventer under hospitalsindlæggelsen. At hospitalsklovnens rekvisitter 

bryder med det, som børnene forventer, kan belyses af tryllenummeret med skumkaninerne, hvor 

der blev observeret følgende: 

”Hospitalsklovnen finder skumkaninerne frem og laver et tryllenummer med 

dem, hvortil J spærrer øjnene lidt op og griner meget, da der popper flere 

kaniner frem” (Jo) 
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Det at barnet spærrer øjnene op illustrerer, at der sker noget, som bryder med barnets forventning og 

som skaber forundring. Barnets forundring underbygges ved det efterfølgende interview: ”Det var 

fordi, at der var først en kanin og så blev der bare flere og flere… det var lidt mærkeligt” (Ji). Det 

modsætningsfulde ved hospitalsklovnen kommer således også til udtryk gennem hospitalsklovnens 

rekvisitter. 

På baggrund af dette afsnit kan det sammenfattes, at dagkirurgiske børn oplever, at mødet med en 

hospitalsklovn er sjovt, fordi hospitalsklovnen ud fra flere perspektiver er modsætningsfuld i for-

hold til det, som børnene forventer under en hospitalsindlæggelse, og da hospitalsklovnen har nogle 

rekvisitter, der vækker nysgerrighed og forundring. Selve oplevelsen med hospitalsklovnen er for 

nogle af børnene modsætningsfuld, da de ældste børn både mener, at hospitalsklovnen er for barnlig 

for dem og samtidig alligevel synes, at hospitalsklovnen er lidt sjov. 

3.3.2 Kraften ved en symbolsk lykkesten – at få overført noget magi 

Et andet tema relaterer sig til, at børnene oplever, at det har stor betydning, at hospitalsklovnen gi-

ver dem en gave, som giver en kraft gennem en symbolsk værdi, hvorved de oplever, at de får over-

ført noget magi, som kan hjælpe dem igennem nogle svære ting under og efter hospitalsindlæggel-

sen. 

Denne gave består af en lykkesten, som er en lille blå, glat og blank sten. Hospitalsklovnen fortæller 

børnene, at lykkestenen kan hjælpe dem med det, som de har svært ved, f.eks. at blive mindre ban-

ge. At denne lykkesten har stor betydning for børnene, kom til udtryk ved interviewene, hvor flere 

af børnene uopfordret nævner lykkestenen: 

”Jeg tror nok jeg ville tage noget med fra derovre. […] Den der sten. […] 

Det var bare sådan en lykkesten” (Di) 

”[Interviewer: Var du stadigvæk bange?] Neeej… fordi den [hospitalsklov-

nen] gav mig sådan en sten, så den [lykkestenen] kunne hjælpe på mig… 

den [lykkestenen] får alt det nervøse væk” (Ki) 

I relation til denne lykkesten træder det modsætningsfulde igen frem, idet man ofte opfatter sten 

som nogle små grå, kedelige og kantede sten, som ikke kan bruges til noget, hvorimod lykkestenen 

har en flot blå farve, er glat og blank og kan noget helt specielt. Dette illustreres af følgende citat: 

”[Mor til informant: Prøv lige at fortælle lidt om stenen… hvad gjorde 

det?] Det gjorde noget. Det hjalp rigtig meget. [Interviewer: Så det hjalp at 

få stenen?] Ja. [Interviewer: Hvorfor tror du, at det hjalp?] Fordi at… den 

føles dejlig at røre ved. Sådan lidt” (Ci) 
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Af citatet fremgår det således, at barnet oplever, at lykkestenen hjælper barnet, fordi den er dejlig at 

røre ved, hvilket står i modsætning til de fleste små sten, som er kantede, kolde og ru i overfladen. 

De fleste sten forbindes normalt ikke med noget, som er rart at holde om, men i empirien fremgår 

det netop betydningsfuldt, at lykkestenen er en lille håndterlig genstand, som børnene kan knytte 

inde i hånden og tage med sig ind på operationsstuen. Dette underbygges af følgende citat fra et af 

interviewene: 

”Jeg sov på hospitalet og jeg skulle opereres, så holdt jeg den hele tiden… 

og jeg giver den ikke slip” (Ii) 

Under hospitalsindlæggelsen får flere af børnene en bamse af en af sygeplejerskerne og små gaver 

af hospitalsklovnen, deriblandt et postkort med hospitalsklovne på og ballondyr. At lykkestenen, i 

modsætning til disse gaver, har en helt særlig betydning for børnene kan ses i lyset af, at det er en 

lille genstand, der er dejlig at holde om og som man kan knytte inde i hånden, hvorved den er nem 

for børnene at have med sig. 

Igennem lykkestenen oplever børnene, at de får overført noget magi, som hjælper dem med det, 

som de har behov for under hospitalsindlæggelsen. At børnene rent faktisk tror på lykkestenens 

virkning, illustreres af følgende citater: 

”[Interviewer: Hvordan virker sådan en lykkesten?] Så tissede jeg bare” 

(Di) [Barnet skulle være i stand til at kunne tisse inden barnet kunne udskrives] 

”Den hjalp mig med ikke at være bange for om det gjorde ondt at få den der 

nål ind” (Li) 

Det har således stor betydning for børnene, at de får en lykkesten af hospitalsklovnen, idet de ople-

ver, at de får overført noget magi, som kan hjælpe dem under hospitalsindlæggelsen. 

Oplevelsen af, at få overført noget magi gennem lykkestenen, er dog lidt modsætningsfuld, da det 

ikke er alle børn, der oplever, at lykkestenen har en magisk virkning: ”Altså jeg føler ikke rigtig at 

jeg kunne bruge den til noget ” (Gi). Det er således ikke alle børn, der tror på, at de får overført no-

get magi gennem lykkestenen, men de fleste børn er alligevel glade for, at de får lykkestenen: 

”Jeg brugte den til når vi skulle have bukserne udover min gips. […]. [In-

terviewer: Hvad synes du om, at hun gav dig den lykkesten?] Ikke noget 

særligt. [Interviewer: Kunne du godt lide at du fik den eller kunne du ikke 

rigtig lide, at du fik den?] Jeg kunne godt lide, at jeg fik den” (Ni) 

Ovenstående citat kan antyde, at det ikke nødvendigvis er betydningsfuldt for børnene, at det netop 

er en lykkesten, de får af hospitalsklovnen, men nærmere det at de får noget af hospitalsklovnen, 
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hvilket kan antydes med følgende citat: ”[Interviewer: Hvad kan du huske om den klovn du mødte i 

går?] Jeg kan huske, at jeg fik nogle ting af den” (Ci). Det fremgår dog alligevel, at lykkestenen har 

en særlig betydning for børnene, idet de oplever, at de får overført noget magi gennem lykkestenen, 

som kan hjælpe dem igennem nogle svære ting både under og efter hospitalsindlæggelsen. Således 

udtaler moren til N under interviewet: ”Ja, den havde du brugt meget siden” (Ni). Selvom barnet 

umiddelbart ikke synes noget særligt om lykkestenen, så fremgår det alligevel, at barnet har en op-

fattelse af, at lykkestenen kan hjælpe barnet igennem nogle svære ting efter hospitalsindlæggelsen. 

Børnenes oplevelse af, at lykkestenen rent faktisk hjælper dem under hospitalsindlæggelsen, under-

bygges af følgende citater: 

”Men jeg var stadigvæk meget nervøs. Jeg havde stenen… men den hjalp 

lidt” (Ci)  

”Den blev jeg glad for, den er rigtig fin. Den hjalp også lidt. Så den ER en 

lykkesten” (Li) 

Det kan på baggrund af ovenstående sammenfattes, at det har stor betydning for børnene, at hospi-

talsklovnen giver dem en gave, der har en kraft igennem en symbolsk værdi, idet de herved oplever, 

at få overført noget magi, som kan hjælpe dem igennem nogle svære ting under og efter hospitals-

indlæggelsen. 

3.3.3 Et vigtigt vendepunkt – og glemme at være bange 

De foregående temaer danner rammen for nærværende tema, der omhandler, at flere børn oplever at 

være bange, nervøs og spændt inden operationen, og at hospitalsklovnen får børnene til at blive 

mindre bange og nervøs under hospitalsindlæggelsen. Derudover er der flere af børnene, der ople-

ver at blive bange og utryg overfor selve hospitalsklovnen, men i de fleste tilfælde sker der et vig-

tigt vendepunkt, hvor børnene åbner op og udfolder sig. At de fleste børn er bange og nervøse inden 

operationen udtrykkes gennem følgende citater. 

”Fordi jeg havde grædt rigtig meget herhjemme, inden jeg skulle opereres, 

fordi jeg var så bange for det” (Bi) 

”Altså DER var jeg MEGET nervøs! Og lidt bange og sådan lidt” (Ci) 

”Jeg var lidt bange og… og jeg var lidt stresset… og jeg tænkte, at jeg hav-

de ikke lyst til det igen… fordi det lyder så uhyggeligt” (Ii) 

”Jeg var bange og sådan noget… fordi jeg er bare bange for sådan nogle 

nåle” (Ki) 
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”Jeg var lidt spændt” (Li) 

I empirien fremstår det således klart, at de fleste børn i forskellig grad er bange, nervøse og spændte 

inden operationen.  

Derudover er der flere af børnene, der oplever, at de umiddelbart bliver bange og utryg overfor hos-

pitalsklovnen. Dette blev hovedsageligt observeret ved deltagerobservationerne, idet nogle af bør-

nene knytter sig ind til deres forældre, når hospitalsklovnen træder ind i venteværelset: 

”Vi går ind i venteværelset til A hvor hun sidder på skødet af sin mor og læ-

ner sig ind mod moren og holder hende i hånden” (Ao) 

”Da hospitalsklovnen og jeg kommer ind i venteværelset sidder E på skødet 

af sin mor og det ser ud til at E knytter sig lidt ind til sin mor. Imens hospi-

talsklovnen går forbi E hen til et andet barn kigger E efter hospitalsklovnen. 

E ser lidt skeptisk ud” (Eo) 

”K sidder på en stol ved siden af sin mor og da hospitalsklovnen og jeg træ-

der ind i venteværelset vender K kroppen lidt ind mod sin mor” (Ko) 

Børnenes oplevelse af at blive lidt bange og utryg i mødet med hospitalsklovnen kommer også til 

udtryk ved, at flere af børnene taler meget sagte eller ikke vil svare på hospitalsklovnens spørgsmål: 

”Hun siger ingenting og nikker blot i kommunikationen med hospitalsklov-

nen” (Ho) 

”Da hospitalsklovnen stiller hende nogle spørgsmål svarer hun stille på dis-

se” (Io) 

Hos de fleste børn sker der dog et vigtigt vendepunkt, hvor hospitalsklovnen gennem sin modsæt-

ningsfulde væremåde eller rekvisitter vækker børnenes nysgerrighed og forundring, så de pludselig 

åbner op overfor hospitalsklovnen. Dette kan f.eks. være hospitalsklovnens ulogiske spørgsmål: 

”Hospitalsklovnen spørger E om hun arbejder, hvilket får E til at grine højt” (Eo) eller ved at hospi-

talsklovnen viser en af sine rekvisitter frem for barnet: 

”Da hospitalsklovnen finder nogle blomster, læner A sig frem og der kan ses 

flere smil bag sutten. […] Ud af sæbeboblerne bliver der en stor én og A 

spærrer øjnene meget op og griner” (Ao) 

”Da hospitalsklovnen laver et tryllekunstnernummer med hende, ser jeg, at 

hun pludselig spærrer øjnene op og griner, imens hun kigger på sin mor” 

(Io) 

Citaterne illustrerer, at hospitalsklovnen gør noget, som pludselig vækker børnenes nysgerrig og 

forundring, idet de spærrer øjnene op og derefter giver udtryk for, at de oplever, at hospitalsklovnen 

er sjov. Det er derfor vigtigt, at der hos de børn som er lidt bange og utryg overfor hospitalsklovnen, 
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sker et vendepunkt, hvor barnets nysgerrig og forundring vækkes, således at barnet ikke oplever, at 

blive mere bange og nervøs under hospitalsindlæggelsen. Dette underbygges af deltagerobservatio-

nerne med et af børnene, hvor der ikke sker dette vendepunkt: 

”Da hospitalsklovnen sætter sig ved siden af N og stiller ham nogle spørgs-

mål, observerer jeg, at han rynker brynene, imens han ryster hovedet afvi-

sende på hospitalsklovnens spørgsmål og imens han snøfter lidt. Lige plud-

selig bryder N helt sammen og græder meget imens han sætter sig hen til sin 

mor” (No) 

I situationen stod det ikke klart, at det var hospitalsklovnen, som barnet var bange og utryg ved, 

men dette kom frem ved det efterfølgende interview: 

”Det var måske lidt sjovt, det var fordi hende klovnen var uhyggelig. […] 

Det var fordi, hun var for gammel til at være en klovn. [Mor til informant: 

Det var noget med håret, sagde du?] Jamen, jeg synes simpelthen, at det var 

så gråt. Det gjorde den altså bare uhyggelig” (Ni) 

Citatet kan indikere, at nogle børn oplever, at blive bange og utryg overfor hospitalsklovnen på 

grund af hospitalsklovnens ydre fremtoning. Dette kan bidrage til at belyse, hvorfor flere af børnene 

oplever at blive bange og utryg, når de umiddelbart møder hospitalsklovnen i venteværelset, idet 

hospitalsklovnen med sin ydre fremtoning skiller sig ud ved bl.a. at bære tylskørt, en rød næse og 

fremhævet make-up. Hospitalsklovnens modsætningsfulde væremåde og rekvisitter er derfor essen-

tielle i mødet med børnene, da de bidrager til, at der hos de fleste børn, sker et vendepunkt, hvor 

børnenes nysgerrighed og forundring vækkes, og børnene derefter åbner sig overfor hospitalsklov-

nen. Når der sker dette vendepunkt, giver flere af børnene udtryk for, at hospitalsklovnen gør dem 

mindre bange og nervøs inden operationen: 

”Det syntes jeg, det var sjovt, for så var jeg ikke så bange” (Bi) 

”Men på et tidspunkt, der glemte jeg det faktisk også, det med at jeg skulle 

have gipsen af. Det glemte jeg, så det var dejligt” (Ci) 

”Jeg havde det lidt rart i mig og så var jeg lidt glad for hende… jeg tænkte 

på klovnen i stedet for lægen” (Ii) 

Børnenes oplevelse af, at det specifikt er hospitalsklovnen, der gør dem mindre bange inden opera-

tionen underbygges af følgende citater: 

”Jeg ville så sige, at jeg var megabange og jeg var… og klovnen den gør 

mig ikke bange længere” (Ii) 

”Jeg var lidt nervøs. Fordi der mødte jeg jo ikke klovnen. Derfor var jeg 

rigtig nervøs” (Ki) 
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I interviewene beskriver børnene således eksplicit, at det er hospitalsklovnen, der gør, at de oplever 

at blive mindre bange og nervøs inden operationen. Dette kommer endvidere til udtryk ved delta-

gerobservationerne, da flere af de børn, som havde knyttet sig ind til deres forældre, pludselig åbne-

de op og udfoldede sig: 

”Og da hun kommer tilbage og moren skal til at sætte sig der, hvor hun 

havde siddet før med E på skødet, siger E: Nej, der skal jeg sidde. E sætter 

sig alene på stolen” (Eo) 

Børnenes opfattelse af, at det specifikt er hospitalsklovnen der gør, at de bliver mindre bange og 

nervøs fremhæves endvidere af, at flere af børnene, når de blev adspurgt om, hvorfor der er en 

klovn på hospitalet, beskriver at det er for at hjælpe de børn der er bange: 

”Det er nok for at hjælpe nogle der er rigtig bange for det. Har angst for det 

og hjælper dem rigtig meget” (Bi) 

”For at opmuntre de børn som måske ikke glæder sig så meget og som må-

ske ikke har prøvet før at blive opereret… og som måske er lidt bange for 

det” (Ji) 

Citatet fra B kan indikere, at der er nogle børn, som er decideret angste under hospitalsindlæggel-

sen. Under deltagerobservationerne blev der ikke observeret fysiske tegn på angst hos børnene, som 

f.eks. svedtendens, bleghed eller uro. Derimod beskrev børnene ved interviewene, at de var bange, 

nervøse og spændte: 

”Jeg mærkede mig lidt bange indeni mig og så… og så tænkte jeg lige, at 

det bliver bare okay, fordi jeg kan heller ikke mærke noget” (Ii) 

”Jeg havde lidt sommerfugle i maven og rystede lidt. Men det gik over da 

jeg kom ind på operationsstuen” (Li) 

Disse udsagn fra børnene vidner om, at børnene er bevidste om, at deres oplevelse af at være bange 

og nervøs er en naturlig og forbigående følelse, hvilket tydeliggøres af følgende citat: ”Men jeg har 

lært, at man skal være bange” (Bi). At det er en naturlig og forbigående følelse understreges af, at 

børnene oplever at blive mindre bange i venteværelset, hvorimod de inde på operationsstuen bliver 

mindet om situationens alvor og oplevelsen af at være bange og nervøs bliver fremtrædende: 

”Men jeg var stadig nervøs, for der glemte jeg det faktisk ikke. Jo jeg gjorde 

det når jeg sov” (Ci) 

”[Interviewer: Hvad synes du om at hun sang en godnatsang?] Jeg ved det 

ikke, fordi jeg var jo mest bange, fordi jeg skulle have det her på mig. Jeg 

var mest bange” (Ii) 
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På baggrund af ovenstående kan det udledes, at de fleste børn oplever at være bange og nervøse 

inden operationen og at disse følelser i mødet med hospitalsklovnen formindskes. Nogle af børnene 

oplever, at de i mødet med hospitalsklovnen bliver mere bange og utryg, men hos de fleste sker der 

et vigtigt vendepunkt, hvor hospitalsklovnen gennem sin modsætningsfulde væremåde og rekvisit-

ter vækker børnenes nysgerrighed og forundring, og derved får børnene til at åbne sig. Dette vende-

punkt har stor betydning for, at børnene oplever, at hospitalsklovnen gør dem mindre bange og ner-

vøs inden operationen. Endvidere ser det ud til, at børnene ikke oplever angst, men derimod at være 

bange, nervøs og spændt – følelser som er naturlige og forbigående. 

3.4 Kritisk analyse og diskussion 

I det følgende afsnit vil analysen bevæge sig fra en forklaring af de fremfundne temaer, udledt ved 

den naive læsning og strukturanalysen, til en dybdegående forståelse. Den dybdegående forståelse 

vil søges at blive frembragt gennem en kritisk analyse og diskussion af de fundne temaer med anden 

relevant teori og forskning således, at de sættes i en aktuel samfundsvidenskabelig kontekst. På 

baggrund heraf vil det være muligt at opnå en dybere forståelse af, hvordan dagkirurgiske børn op-

lever mødet med en hospitalsklovn, hvilket kan bidrage med ny viden og handlemuligheder. De 

temaer der præsenteres i det følgende repræsenterer de temaer, der blev fremfundet i strukturanaly-

sen og overskrifterne herpå udtrykker den dybere forståelse, der er fremkommet gennem den kriti-

ske analyse og diskussion. 

3.4.1 Det modsætningsfulde skaber humor 

Gennem strukturanalysen belyses flere perspektiver på, at dagkirurgiske børn oplever, at mødet med 

hospitalsklovnen er sjovt, fordi hospitalsklovnen er modsætningsfuld. Det kommer til udtryk, når 

hospitalsklovnen optræder som én der er lidt ubegavet, når hun bryder reglerne og normerne på et 

hospital samt gennem hendes rekvisitter. Derudover er selve oplevelsen af mødet med hospitals-

klovnen modsætningsfuld, da nogle børn både oplever, at hospitalsklovnen er for barnlig for deres 

alder samtidig med, at de oplever, at mødet med hospitalsklovnen er lidt sjovt. 

Oplevelsen af at hospitalsklovnen er sjov, fordi hun fremstår ubegavet, er en oplevelse, der kan rela-

teres til andre studier. Mansson fandt, at hospitalsindlagte børn værdsatte, når hospitalsklovnen op-

trådte fjollet og spillede genert (38). I Manssons studie uddybes det dog ikke, hvordan hospitals-

klovnen optrådte fjollet, hvilket vanskeliggør en sammenligning med fund fra dette studie. Dertil 

vurderes det, at der kan være forskel på, om børnene oplever, at hospitalsklovnen var sjov, fordi hun 
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fremstod ubegavet eller fordi hun generelt optrådte pjattet og ubekymret. Hvis det skal være muligt 

at udvikle hospitalsklovnes praksis i relation til hospitalsindlagte børn, ses der således et behov for 

at definere, hvad hospitalsklovnen gør i relationen med børn, da dette kan muliggøre deling af viden 

og erfaringer. Dette underbygges af Koller, som påpeger, at det er nødvendigt at definere den tera-

peutiske klovns rolle, da klovnen møder alvorligt syge og døende børn (62). I nærværende studie 

fandt jeg, at børnene oplever, at hospitalsklovnen stiller dem nogle ulogiske spørgsmål og derved 

fremstår hospitalsklovnen lidt ubegavet. I lighed hermed fandt Linge, at den modsatte relation, hvor 

hospitalsklovnen fremstod som én, der ikke havde megen forstand og barnet var den stærke og 

kløgtige, gav barnet en fordel og følelse af glæde (37). Det kan på baggrund heraf tyde på, at det har 

stor betydning for hospitalsindlagte børn, at hospitalsklovnen optræder lidt ubegavet, da børnene 

derved oplever at være den, der er den stærke og kløgtige. 

I empirien opleves mødet med hospitalsklovnen endvidere som sjovt, når hospitalsklovnen gør grin 

med de sundhedsprofessionelle og i samarbejde med disse bryder reglerne og normerne på et hospi-

tal. Dette fund konvergerer med Linges studie, hvori de sundhedsprofessionelle skildrede hospitals-

klovnene som en uventet mulighed – som nogle der tillod sig at afprøve og overskride grænserne for 

normal adfærd (36). Ford beskriver, at hospitalsklovnen ved at bryde normerne og ændre rollehie-

rakiet bidrager til, at børnene oplever at genvinde en vis magt og kontrol, som de typisk mister un-

der en hospitalsindlæggelse (63). Det ser således endvidere ud til, at det har stor betydning for bør-

nene, at hospitalsklovnen ved at være modsætningsfuld ændrer rollefordelingen på hospitalet, så 

børnene oplever at være dem, der har magt og kontrol. 

I denne undersøgelse fandt jeg, at flere af børnene umiddelbart mener, at hospitalsklovnen er for 

barnlig for deres alder. Dette er i tråd med Linges studie, hvori hun fandt, at teenagerne kunne være 

mere tvivlsomme og skeptiske overfor hospitalsklovnene (37). Linge fandt således, at det hovedsa-

geligt er de yngre børn, der havde positive oplevelser af mødet med hospitalsklovne. Dette under-

bygges af de sundhedsprofessionelles perspektiv, idet de beskrev, at det primært er børn i førskole-

alderen, der bliver fortryllet af hospitalsklovnene (36). På trods af, at mødet med hospitalsklovnene 

opleves som barnligt for de ældre børn, så belyser nærværende studie, at denne oplevelse er mod-

sætningsfuld, idet de ældre børn samtidig oplever, at mødet med hospitalsklovnen er lidt sjovt. Det-

te kan belyses med, at de ældre børn er på vej til at blive teenagere, hvor en naturlig del af udviklin-

gen er at løsrive sig og danne sig sin egen identitet. Her kan man formode, at de ældre børn ved at 
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give udtryk for, at hospitalsklovnen var for barnlig for dem, ønsker at give udtryk for, at de ikke 

længere vil opfattes som børn. 

Det står klart, at hospitalsklovnen opleves som sjov, fordi hun er modsætningsfuld. For at opnå en 

dybere forståelse heraf kan det anskues med Søren Kierkegaards tanker om begrebet humor. I Kier-

kegaards forfatterskab er begrebet humor svarende til begrebet komik, og ifølge Kierkegaard er det 

komiske altid til stede, hvor der gøres erfaringer om eksistentielle modsætninger eller misforhold 

(64,65). Det skal ses i lyset af Kierkegaards eksistensfilosofi, hvor menneskets fordring er at finde 

og blive sig selv, hvilket indebærer, at få livets enkeltfænomener til at falde på plads i en menings-

givende helhed. Da Kierkegaard ser mennesket som en sammenfatning af eksistentielle modsætnin-

ger, herunder adskillelsen mellem krop/sjæl, timelighed/evighed og mulighed/begrænsning er men-

nesket fanget i vedholdende uoverensstemmelser og er derfor fyldt med eksistentiel lidelse (65). For 

at værne om fortvivlelsen ved disse modsætninger anvender mennesket humor som en tilflugt for 

lidelsen, idet Kirkegaard ser humor som spøgens udtryk for et alvorligt indhold (64). Således ud-

trykker Kierkegaard: ”Humoristen gjør den svigefulde Vending og tilbagekalder Lidelsen i Spøgens 

Form” (66). Ved at sammensætte spøg og alvor skabes der en dialektisk knude, hvor modsatte for-

ståelser bliver lige mulige. Det er denne dialektiske knude, som konstituerer humoren, idet tilhøre-

ren sættes i spænding og aktivitet og må vælge, hvad der skal blive virkelighed i hans eget liv 

(64,65). Når man selv kan være med til at styre, hvilken virkelighed der skal gøre sig gældende i sit 

eget liv, kan man opnå en tilflugt for fortvivlelsen og derved opleve en form for frihed. 

Oplevelsen af at mødet med hospitalsklovnen er sjovt, fordi hospitalsklovnen er modsætningsfuld 

kan med Kierkegaard belyses ud fra, at børnene oplever et modsætningsforhold mellem det, som de 

forventer til hospitalsindlæggelsen og det, som de oplever i mødet med hospitalsklovnen. Børnenes 

forventning til hospitalsindlæggelsen kan relateres til Kierkegaards begreb om lidelse, idet de inden 

operationen oplever at være bange, nervøse og spændte for de præmedicinske procedurer og for 

selve operationen. Derudover kan børnene opleve, at hospitalet er et skræmmende sted, fordi det er 

et ukendt miljø med mange nye mennesker iklædt alvorlige uniformer og en masse instrumentelle 

apparater og udstyr. Da der er begrænsede legemuligheder og da der ofte er en forventning til bør-

nene om at være dygtige og samarbejdsvillige kan børnene opleve en indskrænkning af deres frihed. 

Med Kierkegaard kan man anskue det således, at hospitalsklovnen ved at være modsætningsfuld 

gør den svigefulde vending og tilbagekalder lidelsen i spøgens form, idet hospitalsklovnen vender 

meget af det alvorlige ved hospitalsindlæggelsen til spøg. Dette ses f.eks. når hospitalsklovnen 
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spørger børnene, om de skal repareres og have lavet vinterdæk. Her sker der en sammenkobling af 

fantasi og virkelighed, hvorved der skabes en dialektisk knude, hvor børnene bliver forvirrede over 

hvilken virkelighed, der skal gøre sig gældende og alle forståelser bliver lige mulige. Når alle for-

ståelser er lige mulige, kan barnet selv være med til at styre, hvilken virkelighed der skal formes og 

kan derved opleve en form for frihed. Denne fortolkning underbygges af Linge, som beskriver, at 

børnene kan opleve en begrænsning af deres frihed på hospitalet, fordi der på hospitalet ofte er en 

forventning til børnene om at være dygtige, modige og samarbejdsvillige. Linge beskriver, at når 

hospitalsklovnen laver spøg, oplever børnene, at alt er muligt og de kan derved opnå en følelse af 

frihed (36). 

Det kan således sammenfattes, at børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn er sjovt, når hos-

pitalsklovnen er modsætningsfuld og der derved skabes mulighed for, at børnene kan opleve en 

form for frihed under hospitalsindlæggelsen. 

3.4.2 Meningen i en symbolsk værdi styrer den oplevede virkelighed 

I nærværende studie fandt jeg, at børnene oplever, at det har stor betydning, at hospitalsklovnen 

giver dem en gave, der giver dem en kraft gennem en symbolsk værdi, idet de oplever, at de får 

overført noget magi, som kan hjælpe dem igennem hospitalsindlæggelsen. Dette fund er ikke be-

skrevet i nogle af de inkluderede studier, hvorved det er uvist, om det er fordi hospitalsklovnens 

overbringelse af en lykkesten til børnene er et særligt fænomen for dagkirurgiske børn eller om det 

er et aspekt, der ikke er fundet betydningsfuldt i andre sammenhænge. I Manssons studie fremgår 

det, at børnene modtog gaver af hospitalsklovnen, hvilket indebar, at de bl.a. fik et postkort af hos-

pitalsklovnen (38). Det fremgår dog ikke, hvad disse gaver ellers bestod af. I denne undersøgelse er 

det netop fundet betydningsfuldt, at den gave hospitalsklovnen giver til børnene er en lille genstand, 

der er rar at holde om og som kan bære en kraft gennem en symbolsk værdi, hvorved den hjælper 

børnene med det, som de har behov for under og efter indlæggelsen. 

Oplevelsen af, at der gennem lykkestenen bliver overført noget magi til børnene, kan belyses ud fra 

teorien om symbolsk interaktionisme, som den udlægges af Herbert Blumer
27

. I symbolsk interakti-

onisme er definitionen af situationen eller et objekt et centralt element, hvilket Blumer uddyber med 

                                                 
27

 Herbet Blumer (1900-1982) var en amerikansk sociolog, som introducerede begrebet symbolsk interaktionisme. Dette 

    begreb var på mange måder en videreudvikling af George Meads begreb social behaviorisme, som bygger på pragma- 

    tismen, hvor erkendelse ikke skal forstås som en objektiv afspejling af virkeligheden, men som et nyttigt redskab for 

    at forstå det menneskelige liv (67). 
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at mennesker handler eller agerer mod objekter ud fra den mening som disse objekter har for os 

(67). Herved er det således ikke et objekt i sig selv der har mening for os, men derimod definitionen 

af objektet. Det indebærer, at enhver person handler ud fra sin egen definition af en situation – dét 

der er virkeligt for dem. Når hospitalsklovnen sammen med børnene definerer lykkestenen sådan, at 

den hjælper én med at blive mindre bange, så tillægges lykkestenen denne definition og børnene 

agerer ud fra dette. Oplevelsen af, at lykkestenen virker er det, som børnene oplever som virkeligt 

for dem. Det har således stor betydning for børnene, at hospitalsklovnen giver dem en gave, der har 

en kraft gennem en symbolsk værdi, da børnene oplever, at den mening der ligger i den symbolske 

værdi styrer den virkelighed, som barnet oplever. 

På Dagkirurgisk Center i Aarhus er hospitalsklovnen på afdelingen ca. en gang om ugen i 3-4 timer. 

De børn der indlægges til en operation på et tidspunkt, hvor hospitalsklovnen ikke er på afdelingen, 

får derfor ikke en lykkesten. Da lykkestenen har stor betydning for børnenes oplevelse af hospitals-

indlæggelsen, er det relevant at diskutere, om det kunne være en sygeplejerske eller læge der gav 

børnene en lykkesten. Blumer understreger, at et objekts mening opstår i den sociale samhandling 

som individet har med andre mennesker i deres omgivelser (67). Når børnene oplever, at de får 

overført noget magi gennem lykkestenen kan det anskues således, at de oplever, at der er noget ma-

gisk ved hospitalsklovnen, som kan overføres til dem. På baggrund heraf kan man umiddelbart ar-

gumentere for, at det ikke ville have samme betydning for børnene, hvis de fik en lykkesten af f.eks. 

en sygeplejerske eller en læge. Det kan dog indvendes, at det magiske ikke nødvendigvis er knyttet 

til hospitalsklovnen, men i relationen mellem barnet og hospitalsklovnen, idet barnet her oplever en 

form for frihed under hospitalsindlæggelsen. Denne frihed kan ses som en forudsætning for, at der i 

relationen mellem hospitalsklovnen og barnet kan skabes en fælles forståelse af lykkestenens be-

tydning. 

Derudover vurderes det, at selve måden hvorpå barnet får overbragt lykkestenen er betydningsfuld, 

da det vurderes at være vigtigt, at der ved overbringelsen af lykkestenen gives udtryk for, at den er 

en enestående genstand. Under deltagerobservationerne blev det observeret, at hospitalsklovnen 

fandt lykkestenen frem fra sin personlige håndtaske, inden hun gav den til børnene. Herved kunne 

lykkestenen ses som en enestående genstand, da hospitalsklovnen finder den frem fra sin personlige 

taske, i modsætning til f.eks. en større pose med lykkesten i. Flere børn fik en bamse af en sygeple-

jerske, imens de var til stede, når sygeplejersken fandt bamsen frem fra et skab. På denne måde vur-

deres det, at bamsen ikke tillægges en enestående værdi. Da børnene netop beskriver, at det er lyk-
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kestenen, der har stor betydning for dem, så fremgår det således relevant, hvordan overbringelsen af 

lykkesten finder sted. Det kunne måske derfor godt være en sygeplejerske eller læge der gav en 

lykkesten til børnene, hvis der skabes en relation, hvor barnet oplever en form for frihed under hos-

pitalsindlæggelsen, samt hvis der ved overbringelsen af lykkestenen gives udtryk for, at den er en 

enestående genstand. 

Da hospitalsklovnens overbringelse af en lykkesten til børnene i denne undersøgelse har en positiv 

betydning for børnenes oplevelse af bl.a. at være bange under hospitalsindlæggelsen, kan man 

ydermere diskutere, om det kunne være relevant, at give en lykkesten til hospitalsindlagte børn i 

andre kontekster. I denne undersøgelse er børnene indlagt for en kortere periode og til en operation 

der ikke er livstruende, hvorved lykkestenen kan hjælpe børnene igennem nogle ting, som de måske 

har en negativ forventning til og som bliver relativt hurtigt overstået. Ud fra dette kan man argu-

mentere for, at det ikke ville være relevant at give en lykkesten til f.eks. børn med komplicerede og 

livstruende sygdomme, da lykkestenen ikke kan hjælpe børnene til at blive raske eller hurtigt at få 

overstået hospitalsindlæggelsen. Dog kan man med teorien om symbolsk interaktionisme påpege, at 

det væsentlige ligger i definitionen af en genstand eller et symbol, idet lykkestenen i andre sam-

menhænge kunne have andre definitioner afhængigt af, hvad barnet oplever at have en negativ for-

ventning til. Til børn med komplicerede og livstruende sygdomme kan lykkestenen ikke helbrede 

børnene eller fjerne angsten for at dø, men den kan måske hjælpe børnene igennem nogle ting, som 

de under hospitalsindlæggelsen oplever at være bange for eller til at give dem håb for fremtiden. 

Relateret hertil har det stor betydning, at navngivningen af lykkestenen er generel og muliggør, at 

den kan tillægges mange forskellige betydninger. Dette underbygges af teorien om symbolsk inter-

aktionisme, idet det påpeges at selve navngivningen giver en symbolsk mening og angiver en relati-

on til objektet. Det er således ikke blot et navn, men styrer også meningen og relationen til objektet 

(67). 

Det kan sammenfattes, at det har stor betydning for børnene, at de får en gave, der har en kraft gen-

nem en symbolsk værdi, da de oplever, at meningen i den symbolske værdi styrer deres oplevelse af 

virkeligheden. Det er dertil fundet vigtigt, at der mellem den som giver lykkestenen og barnet ska-

bes en relation, hvor barnet oplever en form for frihed, så der kan opnås en fælles forståelse af lyk-

kestenens betydning og at der ved overbringelsen af lykkestenen gives udtryk for, at den er en ene-

stående genstand, som gives videre til barnet. 
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3.4.3 Et vendepunkt for forståelsen 

I dette studie fandt jeg, at nogle af børnene oplever, at blive bange og utryg overfor hospitalsklov-

nen og at det er essentielt, at der sker et vendepunkt, hvorefter de fleste børn oplever, at hospitals-

klovnen gør dem mindre bange og nervøs inden operationen. 

Oplevelsen af at blive bange og utryg overfor hospitalsklovnen er et fund, der stemmer overens med 

fund fra andre studier. I Manssons studie beskrives det, at børnene fik en prikkende fornemmelse og 

blev lidt nervøse i mødet med hospitalsklovnen (38). Derudover fandt Linge, at nogle af børnene 

var bange for hospitalsklovnen til at begynde med, men senere hen blev vant til hospitalsklovnene, 

fordi de gennem fysisk distance gav børnene en chance for at vænne sig til dem (37). Koller beskri-

ver flere faktorer, som kan medvirke til, at både børn og voksne kan være bange for hospitalsklov-

ne, hvilket indebærer manglende kendskab til hospitalsklovnens makeup og kostume, tidligere 

uheldige oplevelser med andre hospitalsklovne eller den forholdsvise nye bølge af onde klovne i 

medierne (62), hvilket kan ses i en canadisk sammenhæng. I denne undersøgelse fandt jeg, at det er 

de yngste børn i alderen to til otte år, som bliver bange og utryg overfor hospitalsklovnen, samt at 

det kan være hospitalsklovnens ydre fremtoning, der medvirker til at fremkalde denne reaktion hos 

børnene. Dette fund stemmer overens med, at der generelt er mange yngre børn, der bliver bange 

overfor nye og anderledes figurer som f.eks. julemanden eller udklædte personer i indkøbscentre. 

Ifølge Tamm, har forskere påpeget, at det der gør børn i alderen fire til syv år bange, netop er una-

turlige og skræmmende væsner og alt der har et anderledes udseende eller som ændrer sig ubereg-

neligt (68). 

Børnenes oplevelse af, at hospitalsklovnens udseende kan virke unaturligt og skræmmende, under-

bygges af en artikel bragt i Jyllands-Posten i 2008 samt i flere andre større medier. I artiklen beskri-

ves en britisk undersøgelse hvor man, gennem observationer og interviews med 250 børn i alderen 

4-16 år, undersøgte hvilken udsmykning børnene foretrak på væggene på sygehuse. Ifølge forskerne 

var der ingen af børnene, der ønskede klovnebilleder på væggene og de konkluderede, at børn i al-

mindelighed ikke kunne lide hospitalsklovne (69-71). Denne konklusion fremkommer noget overra-

skende og inkonsekvent, da forskerne udtaler sig om børns oplevelser med hospitalsklovne generelt 

ud fra børnenes oplevelser af klovne på billeder. I artiklen beskrives det ikke, hvordan klovnene på 

billederne så ud, hvorved det ikke er muligt at afgøre om billederne illustrerer virkelige hospitals-

klovne eller f.eks. en klovn med en kraftig rød paryk og med hvid sminke og sorte streger i meget af 

ansigtet. Man kan endvidere ikke sammenligne klovne på billeder med virkelige hospitalsklovne, da 
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der sker noget betydningsfuldt i relationen mellem hospitalsklovnen og barnet. Det er et synspunkt 

der deles af tidligere leder af Danske Hospitalsklovne Ivan Butler, som derudover påpeger, at man i 

Danmark kun uddanner terapeuter til klovne i modsætning til England (70). Dertil påpeger Koller, 

at der i USA og Canada er mange frivillige, som arbejder som hospitalsklovne på utallige hospitaler 

og plejehjem (62). Derved kan der i et internationalt perspektiv være forskel på hospitalsklovne, da 

der kan være forskel på om hospitalsklovnene har gennemført en uddannelse. Det ses derfor igen 

som betydningsfuldt, at hospitalsklovnen defineres så den generelle viden om hospitalsklovne ikke 

bygger på inkonsekvente konklusioner, men derimod på forskningsbaseret viden. 

I nærværende undersøgelse fandt jeg, at det er vigtigt, at der sker et vendepunkt, hvor hospitals-

klovnen fanger barnets nysgerrighed og forundrer, for at barnet oplever at mødet med hospitals-

klovnen bliver en positiv oplevelse. Dette vendepunkt kan relateres til det, som Linge i sit studie 

kalder overraskelse/forskrækkelse. Med denne effekt søger hospitalsklovnene at afbryde børnene i 

den situation, de befinder sig i og skabe betingelserne for nye og anderledes oplevelser. Med Linge 

er betydningen ved denne overraskelse/forskrækkelsesfunktion, ifølge Tomkins, at genstarte nerve-

systemet, så det kan optage ny information (36). Herved ønsker hospitalsklovnene at fange børne-

nes fulde opmærksomhed, hvilket kan ses i børnenes ansigtsudtryk med hævede øjenbryn, store 

åbne øjne og en rund åben mund (36). I nærværende studie vurderes det dog, at vendepunktet skal 

forstås bredere, idet det ikke nødvendigvis handler om, at barnet skal blive overrasket eller for-

skrækket, men derimod, at hospitalsklovnen fanger barnets nysgerrighed og skaber forundring såle-

des, at der kan skabes mulighed for, at barnet kan indtage nye indtryk. Når der sker et vendepunkt 

hos børnene, kan man med Linge anskue det sådan, at hospitalsklovnen afbryder børnene i den situ-

ation, de befinder sig i, hvor det at være bange og nervøs fylder i børnenes tanker. Herved åbnes 

muligheden for, at børnene kan modtage nye og anderledes indtryk og oplevelser. 

Efter der sker et vendepunkt, fandt jeg i undersøgelsen, at de fleste børn i mødet med hospitalsklov-

nen oplever at blive mindre bange og nervøs for de præmedicinske procedurer og for selve operati-

onen. Dette kan endvidere belyses med Linge, som beskriver at hospitalsklovnene søger at påvirke 

børnene, og ifølge Linge beskriver Bauer, at dette sker gennem aktiveringen af spejlneuroner, idet 

spejlneuronerne påvirker et bestemt mønster i hjernen, som hvis barnet selv havde udført en hand-

ling (36). Når børnene er åbne overfor nye indtryk, er det således muligt for hospitalsklovnen at 

overføre sin følelsesmæssige adfærd til børnene igennem aktiveringen af spejlneuroner. Derved 
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bliver det muligt, at hospitalsklovnens ubekymrede og umiddelbare adfærd kan smitte af på børne-

ne, så de oplever at blive mindre bange og nervøs under hospitalsindlæggelsen. 

Et vigtigt fund i denne undersøgelse er, at børnene giver udtryk for at være bange, nervøse og 

spændte inden operationen, og at de oplever det som en naturlig og forbigående følelse. Dette 

kommer bl.a. til udtryk, når børnene beskriver at have sommerfugle i maven og at man skal være 

lidt bange under en hospitalsindlæggelse. At børnene oplever det som en naturlig og forbigående 

følelse udtrykkes endvidere, idet de beskriver, at de undervejs i mødet med hospitalsklovnen glemte 

at de var bange. Det at være bange kan oversættes til det engelske begreb afraid og indebærer en 

grad af frygt (72). I specialets introduktionsafsnit beskrives det derimod, at børnene umiddelbart 

oplever angst. 

Selvom der er en glidende overgang mellem angst og frygt, så skelner man ofte mellem begreberne 

da frygt kan ses som en naturlig og hensigtsmæssig følelse, der er rettet mod noget specifikt, hvor-

imod angsten er genstandsløs og hæmmer menneskets i sit daglige liv (73). Denne differentiering 

mellem angst og frygt ses også i en engelsk kontekst, hvor anxiety beskrives som en ubehagelig 

tilstand, hvor man oplever ængstelse, frygt og uro uden nogen specifik grund, hvorimod fear er ret-

tet mod noget specifikt (74). Derudover påpeger Sharma, at angst klassificeres som en klinisk lidel-

se, der adskiller sig fra frygt i sværhedsgrad, hyppighed og vedvarende symptomer (75). Da der 

skelnes mellem angst som en klinisk lidelse og frygt som en naturlig og hensigtsmæssig reaktion, er 

det nødvendigt, at man i en sundhedsmæssig sammenhæng skelner mellem disse begreber, da det 

kan have betydning for forståelsen af, hvordan børn oplever en hospitalsindlæggelse og for de tiltag 

der rettes mod optimering af pleje og behandlingen til børn. 

Specialets introduktionsafsnit bygger i høj grad på engelske artikler, der anvender begrebet anxiety 

om børnenes forventning til hospitalsindlæggelsen. Hvis man slår anxiety op i en medicinsk odon-

tologisk ordbog, finder man både en oversættelse til det danske ord angst og frygt (76). Det kan 

således være vanskeligt at vurdere, om artiklerne henviser til, at børnene oplever angst eller frygt i 

forbindelse med hospitalsindlæggelsen. For at søge en nærmere klarlægning af dette, er det relevant 

at kigge på det redskab, som de fleste af de kvantitative studier har benyttet for at måle børnenes 

oplevelse af anxiety. Dette redskab er The Modified Yale Preoperative Anxiety Scale, som er et ob-

servationsredskab, der er udviklet til at observere børns adfærd og på baggrund deraf måle børnenes 

anxiety. I hovedtræk indeholder skalaen fem temaer, som omhandler aktivitet, følelsesmæssige ud-

tryk, tilstand af ophidselse, vokalisering samt brugen af forældre (39,40,42). Ved hjælp af denne 
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skala ser man bl.a. efter om barnet virker nysgerrig og deltagende, om barnet ser glad ud eller græ-

der, om barnet er tilbageholdende og om barnet søger tæt kontakt med sine forældre. På trods af, at 

det beskrives, at skalaen har god validitet, synes det umiddelbart vanskeligt at vurdere, om den må-

ler børns oplevelse af angst eller frygt, da forskerne ikke definerer begrebet anxiety eller hvordan de 

forskellige faktorer i skalaen er udtryk for anxiety. Derved kan der stilles spørgsmål til, hvad obser-

vationsredskabet har til hensigt at måle og om det måler det som er hensigten. I denne undersøgelse 

fandt jeg, at børnenes oplevelse af at være bange og utryg bl.a. viser sig ved, at børnene knytter sig 

mere ind til deres forældre og er både få-og lavmælt i kommunikationen med hospitalsklovnen. 

Derved ses der en sammenhæng mellem nogle af elementerne i scoringsredskabet og dagkirurgiske 

børns oplevelse af at være bange og nervøs – følelser som kan ses som stadier før angst. 

Man kan dog alligevel stille spørgsmål ved, om scoringsredskabet måler det som er hensigten, da 

det vurderes, at der havde været flere børn i nærværende undersøgelse, som man ved hjælp af sco-

ringsredskabet ikke havde fundet ud af, at de var bange eller nervøs. Således var der flere af børne-

ne som under deltagerobservationerne virkede udadvendte, glade og smilende, men hvor det kom 

frem ved interviewene, at de alligevel oplevede at være lidt bange eller nervøs. Derved er der en 

risiko for, at et objektivt observationsredskab ikke fanger børn, der udadtil skjuler, at de er bange 

eller nervøs og at man derved ikke får gjort nødvendige tiltag, der kan bidrage med at mindske bør-

nenes oplevelse af at være bange og nervøs under en hospitalsindlæggelse. Da scoringsredskabet 

ikke nødvendigvis fanger alle de børn, som oplever at være lidt bange eller nervøs, og da børnene 

selv fortæller, at det er en naturlig og forbigående følelse, kan det diskuteres om scoringsredskabet 

er et godt redskab til at måle effekten af hospitalsklovne. I relation hertil kan det diskuteres, om det 

er retfærdigt overfor hospitalsklovne at måle effekten af deres arbejde på denne måde, da børnene 

kan opleve, at mødet med hospitalsklovnen er positivt, selvom de ikke nødvendigvis oplever at 

hospitalsklovnen gør dem mindre bange eller nervøs. 

På baggrund af det foregående afsnit kan det sammenfattes, at nogle børn oplever at blive bange og 

utryg overfor selve hospitalsklovnen og dette kan grunde i, at hospitalsklovnen gennem sin ydre 

fremtoning kan fremkomme som et unaturligt og skræmmende væsen. Derfor er det vigtigt, at der 

sker et vendepunkt, hvor hospitalsklovnen vækker børnenes nysgerrighed og forundring, og derved 

afbryder børnene i den situation de befinder sig, så der skabes mulighed for, at børnene kan indtage 

nye indtryk og oplevelser. Børnenes oplevelse af, at hospitalsklovnen gør dem mindre bange og 

nervøs under hospitalsindlæggelsen kan belyses med, at hospitalsklovnen kan overføre sin følel-
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sesmæssige adfærd til børnene gennem aktiveringen af spejlneuroner, således at hospitalsklovnens 

ubekymrede adfærd smitter af på børnene. Endvidere ser det ud til, at børnene ikke oplever angst i 

forbindelse med hospitalsindlæggelsen, men derimod oplever at være bange, nervøse og spændte. 

Ved at benytte et objektivt scoringsredskab til at måle børns oplevelse af at være bange eller angst, 

er der en risiko for, at man ikke fanger alle børn, der oplever at være lidt bange og nervøs, og der-

ved ikke får gjort tiltag, der kan hjælpe børnene med disse følelser. 

  



52 

Del IV 

4 Diskussion 

Da specialets fund allerede er diskuteret i det foregående afsnit, vil jeg i det følgende diskutere un-

dersøgelsens metodiske styrker og svagheder. 

4.1 Diskussion af metode 

Jeg har valgt at benytte den overordnede ramme, som Polit og Beck opstiller til at kvalitetsvurdere 

kvalitative forskningsundersøgelser, da den indeholder nogle strategier rettet mod de forskellige 

dele af undersøgelsen. Denne ramme består af dataindsamling, analyse og fortolkning samt præsen-

tation af undersøgelsen (28). 

4.1.1 Dataindsamling 

En diskussion af dataindsamlingen indebærer ifølge Polit og Beck overvejelser om metode- og 

datatriangulering, da flere kilder øger validiteten af undersøgelsens fund (28). 

I undersøgelsen er der som metode både anvendt deltagerobservationer og interviews, hvorved det 

har været muligt at belyse undersøgelsesfænomenet ud fra flere perspektiver og opnå et rigt datama-

teriale. Herved har det været muligt at opnå en dybdegående forståelse af, hvordan dagkirurgiske 

børn oplever mødet med en hospitalsklovn, da børnenes verbale og nonverbale kommunikation un-

der deltagerobservationerne, kunne underbygge deres udsagn ved de efterfølgende interviews og 

omvendt. Derudover har det gennem deltagerobservationerne været muligt at undersøge, hvad der 

sker i relationen mellem børnene og hospitalsklovnen, idet både børnenes nonverbale og verbale 

udtryk er kommet frem. Gennem den nonverbale kommunikation ved deltagerobservationerne kom 

det frem, at børnene umiddelbart oplever at blive bange overfor hospitalsklovnen, hvorimod dette 

næsten ikke beskrives af børnene ved de efterfølgende interviews. Beslutningen om at lave delta-

gerobservationer inden interviews har endvidere beroet på nogle etiske overvejelser, idet børnene på 

denne måde havde mulighed for at møde mig inden interviewet, så der kunne skabes tillid og magt-

forholdet kunne mindskes. 

Ifølge Polit og Beck indbefatter datatriangulering forskellighed blandt deltagere, hvilket indebærer, 

at man i undersøgelsen inddrager flere forskellige typer af personer, så undersøgelsesfænomenet 
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kan belyses ud fra flere forskellige perspektiver (28). I nærværende undersøgelse ses der en bred 

variation af børn med henblik på alder og køn, idet der ved både deltagerobservationerne og inter-

views er en ligelig fordeling mellem drenge og piger samt en jævn aldersspredning. Foruden varia-

tion på typen af deltagerer peger Dahlberg på, at dataindsamlingen bør indbefatte variationer i be-

skrivelser af oplevelsen med fænomenet (77). Dette vurderes at være opnået i denne undersøgelse, 

da dataindsamlingen rummer både positive, negative og blandede beskrivelser af dagkirurgiske 

børns oplevelser af mødet med en hospitalsklovn. Det kan således ses som en styrke i specialet, at 

der både er anvendt deltagerobservationer og interview som metode samt, at der er en bred variation 

af forskellige perspektiver på undersøgelsesfænomenet. 

Under interviewene var minimum en af barnets forældre til stede ud fra nogle etiske overvejelser 

om at skabe tryghed for barnet. Dette viste sig under interviewene i flere tilfælde at være en styrke, 

da forældrene kunne bidrage med reformuleringer af mine spørgsmål, så de blev forståelige for bør-

nene, samt da forældrene i flere tilfælde stillede nye og relevante spørgsmål til børnene. Dette kan 

vidne om min manglende erfaring i det at interviewe, idet det er muligt, at interviewene var blevet 

fyldigere med mere udfoldende beskrivelser af undersøgelsesfænomenet, hvis jeg havde haft erfa-

ring i at interviewe. Ved deltagerobservationerne observerede jeg, at flere af børnene blev bange og 

utryg overfor hospitalsklovnen, hvortil det kan ses som en svaghed, at jeg ved interviewene ikke fik 

spurgt nærmere ind til dette. Det kan begrundes med, at det i undersøgelsesprocessen ikke altid lyk-

kedes mig at være bevidst om- og forholde mig kritisk til min forforståelse, da den byggede på, at 

hospitalsklovne har en positiv virkning hos børn, og derved var jeg ikke opmærksom på at spørge 

ind til børnenes oplevelse af at blive bange og utryg overfor hospitalsklovnen. 

Cederborg påpeger, at forudsætningen for et godt interview med børn bygger på bevidstheden om, 

hvor vanskeligt det er at vurdere, hvad børn kan eller burde kunne fortælle (78). På baggrund heraf 

kan det endvidere ses som en svaghed i undersøgelsen, at jeg ikke havde undersøgt, hvordan man 

foretager interviews med børn, inden dataindsamlingen blev indledt. I undersøgelsen viste der sig 

også nogle udfordringer, idet jeg nogle gange oplevede at være nødt til at stille lidt ledende spørgs-

mål. Det kunne f.eks. være hvis barnet, på spørgsmålet om, hvad barnet syntes om at få en lykke-

sten svarede: ”ikke noget særligt”, og jeg derefter spurgte om barnet godt kunne lide at få en lykke-

sten eller ikke kunne lide at få en lykkesten af hospitalsklovnen. Kvale påpeger, at hvis der stilles 

ledende spørgsmål til børn, så kan validiteten af deres svar bringes i fare (52). På baggrund heraf 

var jeg i de forskellige interviews meget opmærksom på at søge at stille åbne spørgsmål, men i nog-
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le tilfælde oplevede jeg alligevel at være nødt til at stille ledende spørgsmål, for at få et konkret svar 

fra barnet. Kvale beskriver samtidig, at ledende spørgsmål ofte er nødvendige i det kvalitative 

forskningsinterview for løbende at kontrollere pålideligheden af de interviewedes svar (52). Dette 

gjorde sig ligeledes gældende, da jeg i flere interviews løbende stillede opfølgende, fortolkende 

spørgsmål for at sikre mig, at min fortolkning var rigtig. Dette kunne f.eks. være, hvis barnet fortal-

te, at barnet havde sommerfugle i maven og jeg opfølgende spurgte, om barnet oplevede at være lidt 

nervøs. I tråd med Kvale beskriver Polit og Beck dette som en strategi til at øge validiteten af un-

dersøgelsens fund, hvilket kan ses som en styrke i undersøgelsen (28). 

For at øge validiteten af de transskriberede interviews kunne man have sendt interviewene tilbage til 

børnene, som ved hjælp af deres forældre kunne godkende interviewene. Dette blev fravalgt i un-

dersøgelsen, hvilket kan ses som en svaghed i forhold til specialets gyldighed. Dog var det et be-

vidst valg ikke at sende interviewene tilbage, da specialets tidsperiode begrænsede mulighederne 

herfor og da det blev vurderet, at det i denne forbindelse kunne sløre validiteten af data. Under in-

terviewene var der flere af børnenes forældre, som beskrev børnenes møde med hospitalsklovnen 

meget positivt. Derved kunne der være en risiko for, at børnenes forældre kunne påvirke inter-

viewene, så det de syntes var væsentligt, kom tydeligere frem. I denne undersøgelse var det derimod 

børnenes ureflekterede perspektiv, jeg ønskede at få frem. 

4.1.2 Analyse og fortolkning 

Med Polit og Beck er det endvidere relevant, at man i en forskningsundersøgelse sikrer integritet i 

analysen og fortolkningen, hvilket indebærer, at forskeren viser refleksivitet og selvkritik, for at 

sikre at fortolkningerne er valide og har afsæt i data (28). Det er derfor nødvendigt at overveje styr-

ker og svagheder ved den anvendte analysemetode. 

I specialets analysestrategi er Dreyers udlægning af en Ricoeur-inspireret analysemetode anvendt. 

En styrke ved at anvende denne analysemetode er, at den dialektiske bevægelse mellem forståelse 

og forklaring er med til at sikre, at de udledte fortolkninger er valide og har afsæt i data. For Ri-

coeur vil der altid være mere end én mulig forklaring (60). Derfor er det nødvendigt med en dybde-

gående og eksplicit argumentation i analysen, da dette øger troværdigheden ved undersøgelsens 

fund. I specialet bygger argumentationen i strukturanalysen på mange citater fra empirien, hvilket 

kan ses som en styrke, da det herved ses, at fundene har et solidt afsæt i empirien. 



55 

Under interviewene viste det sig, at børn kan være en svær patientkategori at interviewe, da de nog-

le gange bragte nogle svar, som ikke gav mening for mig som interviewer. I den forbindelse ople-

vede jeg, at den Ricouer-inspireret analysemetode var en styrke i analyseprocessen, da opdelingen 

af teksten i mindre dele tilladte, at den narrative logik kunne træde frem. Dette kom f.eks. til udtryk, 

da jeg spurgte et af børnene om, hvordan hun havde det lige inden hun gik ind på operationsstuen, 

hvortil barnet svarede: ”Jeg var lidt nervøs. For der mødte jeg jo ikke klovnen”. I situationen blev 

jeg som interviewer forvirret over dette svar, da jeg havde observeret, at barnet var sammen med 

hospitalsklovnen noget tid inden operationen og fulgte barnet med ind på operationsstuen. Ved at 

stille opfølgende, fortolkende spørgsmål fandt jeg undervejs i interviewet ud af, at barnet henviste 

til, hvordan hun havde det inden hun kom ind på hospitalet og ikke havde mødt hospitalsklovnen. I 

interviewet krævede det således nogle omveje, for at forstå hvad barnet mente, men ved at benytte 

en Ricouer-inspireret analysemetode i analyseprocessen var disse omveje ikke nødvendige, da op-

delingen af teksten i mindre dele muliggjorde, at den narrative logik kunne træde frem, således at 

barnets oplevelse af det betydningsfulde kom til udtryk. 

Som redskab til at analysere empirien med kunne man have anvendt andre analysemetoder, som 

f.eks. meningskodning eller meningskondensering, som har til formål at strukturere, kategorisere og 

reducere meningen i interviews (52). Havde en af disse analysemetoder været benyttet i denne un-

dersøgelse ville der sandsynligvis være fremkommet nogle anderledes fund, som i højere grad ville 

bygge på en overfladefortolkning. Ud fra en hermeneutisk tilgang er det derimod vigtigt, at der ska-

bes en ny forståelse, som kan danne udgangspunkt for ny viden og handlemuligheder. Da den Ri-

couer-inspirerede analysemetode indeholder den kritiske analyse og diskussion har det været muligt 

at flytte forståelsen fra en overfladefortolkning til en dybdefortolkning. Derved har det været muligt 

at udfolde sagen om, hvordan dagkirurgiske børn oplever mødet med en hospitalsklovn, fremfor at 

kondensere den. Dette har bidraget til, at der har kunnet opnås en dybere forståelse af, hvordan børn 

oplever mødet med en hospitalsklovn, hvilket kan bidrage med ny viden og nye handlemuligheder. 

På baggrund heraf vurderes det, at anvendelsen af Dreyers udlægning af den Ricoeur-inspireret ana-

lysemetode har været en styrke i opgaven, da sagen er blevet udfoldet, fremfor at blive kondenseret. 

4.1.3 Præsentationen af undersøgelsen 

Endelig beskriver Polit og Beck, at man som forsker må fremstille undersøgelsen på en grundig og 

sammenhængende måde, så det er muligt at vurdere undersøgelsens overførbarhed. Det indebærer 
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fyldige, dybdegående og levende beskrivelser af undersøgelsens kontekst, deltagere samt oplevelser 

og metodiske overvejelser undervejs i undersøgelsen (28). 

I specialet har jeg søgt at fremstille undersøgelsen på en grundig og sammenhængende måde ved at 

inddele specialet i fire overordnede dele, der repræsenterer de forskellige processer i undersøgelsen 

og en stringent og systematisk forskningsstrategi. Derudover er temaerne struktureret i rækkefølge 

sådan, at det gerne skulle fremgå, at de danner udgangspunkt for hinanden. Der er søgt at vise 

transparens mellem undersøgelsens fund og den videnskabsteoretiske forståelsesramme, idet titlerne 

på temaerne i strukturanalysen repræsenterer det betydningsfulde i temaet og derved den fænome-

nologiske tilgang og temaerne i den kritiske analyse og diskussion afspejler den dybere forståelse 

skabt gennem den hermeneutiske tilgang. Derudover er der søgt at skabe transparens til børnenes 

oplevelser ved hjælp af mange citater og beskrivende observationer. Endelig har jeg søgt at højne 

transparensen til undersøgelsen ved at beskrive nogle af de aspekter, som hospitalsklovnen gør i 

mødet med dagkirurgiske børn. 

Ifølge Spradley omhandler empirisk data altid mennesker i en specifik situation (53). Undersøgel-

sens fund afgrænses således til at omhandle dagkirurgiske børns oplevelse af mødet med hospitals-

klovnen Trudi. Da den kritiske analyse og diskussion imidlertid har muliggjort at løfte fundene op 

på et højere alment niveau, vurderes det, at fundene i nogen grad kan overføres til hospitalsindlagte 

børn generelt. 

4.2 Konklusion 

Specialet bygger på en kvalitativ undersøgelse, hvor formålet var at søge indblik i, hvordan børn 

indlagt til dagkirurgi oplever mødet med en hospitalsklovn. En struktureret og systematisk littera-

turgennemgang viste, at emnet er et næsten uudforsket område. Derfor blev et overordnet etnogra-

fisk design valgt som forskningsstrategi med deltagerobservationer og interviews som dataindsam-

lingsmetode. Empirien blev analyseret gennem en Ricouer-inspireret analysemetode og på bag-

grund af denne er det muligt at nå frem til en konklusion. 

Børnene oplever, at mødet med hospitalsklovnen er sjovt, fordi hospitalsklovnen ud fra flere per-

spektiver er modsætningsfuld. Gennem det modsætningsfulde kan hospitalsklovnen vende meget af 

det alvorlige ved hospitalsindlæggelsen til spøg og sammenkoblingen af spøg og alvor medvirker 

til, at børnene bliver forvirrede over, hvilken forståelse af virkeligheden der skal gøre sig gældende. 
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Herved er det muligt, at børnenes forståelse kan træde frem og styre begivenhederne, hvorved bør-

nene kan opleve en form for frihed under hospitalsindlæggelsen. 

Det har stor betydning for børnene, at hospitalsklovnen giver dem en gave, der giver dem en kraft 

gennem en symbolsk værdi, da de oplever, at meningen i den symbolske værdi styrer deres oplevel-

se af virkeligheden. Når hospitalsklovnen definerer meningen med lykkestenen til, at den f.eks. 

hjælper barnet med at blive mindre bange eller til, at man lige pludselig kan noget som man har 

svært ved, så agerer børnene ud fra denne mening og oplever rent faktisk at lykkestenen hjælper og 

at det er dét, der er virkeligt for dem. 

I mødet med hospitalsklovnen oplever flere af de yngre børn at blive bange og utryg overfor hospi-

talsklovnen. Det er derfor vigtigt, at der undervejs i mødet med hospitalsklovnen sker et vende-

punkt, hvor hospitalsklovnen gennem sin modsætningsfulde væremåde eller rekvisitter afbryder 

børnene i den situation de befinder sig i. Når hospitalsklovnen afbryder børnene i den situation ska-

bes der mulighed for, at børnene kan modtage nye indtryk og oplevelser. Når børnene er åbne over-

for nye indtryk og oplevelser, er det muligt for hospitalsklovnen at overføre sin følelsesmæssige 

adfærd til børnene gennem aktiveringen af spejlneuroner, således at hospitalsklovnens ubekymrede 

og umiddelbare adfærd kan smitte af på børnene og børnene derfor oplever at blive mindre bange 

og nervøs under hospitalsindlæggelsen.  

I relation til ovenstående er der i undersøgelsen gjort et vigtigt fund, som markerer et vendepunkt 

for forståelsen af, hvordan dagkirurgiske børn oplever en hospitalsindlæggelse. En del af forforstå-

elsen byggede på, at børn oplever angst i forbindelse med indlæggelsen til en operation. Undersø-

gelsens fund viser derimod, at det ikke ser ud til, at børnene oplever angst, men derimod at de ople-

ver at være bange, nervøse og spændte – følelser som er naturlige og forbigående. 

4.3 Implikationer for praksis og forskning 

Da undersøgelsen igennem den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang kan bidrage med et indblik 

i- og en dybere forståelse af, hvordan dagkirurgiske børn oplever mødet med en hospitalsklovn, er 

det relevant at overveje nye handlemuligheder i praksis. Derfor omhandler følgende afsnit en per-

spektivering af undersøgelsens fund til implikationer for praksis. 

Et centralt fund i undersøgelsen vidner om, at børnene oplever at have det sjovt, når der sker noget 

som er modsætningsfuldt eller som bryder med deres forventning til hospitalsindlæggelsen. Herved 
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kan børnene opleve en form for frihed, så de kan åbne sig, hvorved det bliver muligt for børnene at 

udfolde sig igennem leg. Ifølge Koller er børns leg en væsentlig menneskelig funktion, da børn 

gennem leg lærer at håndtere verdenen og de sociale roller. Således er der ifølge Koller fundet 

overbevisende dokumentation for, at leg fremmer børns kognitive og sociale udvikling, hvilket 

yderligere fremmes når voksne deltager i leg med børn (62). Da det ikke er alle hospitalsindlagte 

børn der møder en hospitalsklovn, er det relevant at overveje, om de sundhedsprofessionelle kan 

benytte nogle strategier til at få leg ind som en del af plejen og behandlingen af børn generelt. I un-

dersøgelsen blev det observeret, at lægerne og sygeplejerskerne på Dagkirurgisk Center gør en stor 

indsats for at inddrage fantasi og leg i pleje og behandlingen af børn. Dette indebærer f.eks. at for-

tælle børnene, at den hvide injektionsmedicin kommer fra en isbjørn nede i kælderen. Sådan nogle 

små ting har stor betydning for børnene og man kan derfor overveje, hvordan sundhedsprofessionel-

le generelt kan bruge leg og fantasi i mødet med børn og derved skabe nogle rammer, der fremmer 

børnenes mulighed for at lege under en hospitalsindlæggelse. Da man kan formode, at det ikke fo-

rekommer alle sundhedsprofessionelle naturligt at benytte leg og fantasi i mødet med børn, kan man 

overveje, om der kan tilbydes undervisning og vejledning til de sundhedsprofessionelle om hvordan 

man bl.a. gennem nogle kommunikative strategier kan bruge leg og fantasi i mødet med hospitals-

indlagte børn. 

Specialets fund vidner endvidere om, at det har stor betydning for børnene, at de får en symbolsk 

gave, som tillægges en mening, der styrer deres oplevelse af virkeligheden og derved kan hjælpe 

dem igennem indlæggelsesforløbet. I specialet har jeg fundet, at det muligvis godt kan være andre 

end hospitalsklovnen som giver en symbolsk gave til børnene. Da dette aspekt ikke er beskrevet i 

andre studier, er der behov for at undersøge dette nærmere. Hvis det viser sig, at det godt kan være 

andre, der giver en symbolsk gave til børnene, kan man overveje, om sundhedspersonalet kan give 

en lykkesten til de børn, som ikke møder hospitalsklovnen. Det er dog vigtigt, at barnet i relationen 

med den som giver lykkestenen oplever en form for frihed, så der kan skabes en fælles forståelse af 

lykkestenens betydning.  

Et fund i undersøgelsen er endvidere, at det ikke ser ud til, at børnene oplever angst inden operatio-

nen, men derimod at være bange, nervøse og spændte – hvilket er følelser der er naturlige og forbi-

gående. Da et objektivt scoringsredskab ikke nødvendigvis fanger alle børn, der oplever at være 

bange, er det nødvendigt at overveje, om det er mere anvendeligt at anvende andre tilgange for at få 

børnenes subjektive oplevelser frem. I undersøgelsen har det vist sig, at børn kan være gode til at 
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beskrive, hvordan de oplever hospitalsindlæggelsen og man kan derfor overveje, om man i stedet 

kunne spørge børnene individuelt, hvordan de har det inden operationen. Ved at spørge det indivi-

duelle barn er det muligt at finde frem til, hvad det er lige præcis dét barn er bange for og hvilke 

tiltag man kan gøre for at hjælpe barnet. Hvis man undervejs i barnets hospitalsindlæggelse ønsker 

at undersøge, hvordan de forskellige tiltag virker og om barnet oplever nogen forskel i oplevelsen af 

at være bange, kunne man benytte en skala, hvor barnet selv skal angive, hvor bange eller nervøs, 

barnet oplever at være. Her kunne en markering ud fra nul f.eks. betyde, at barnet overhovedet ikke 

er bange og ud for ti angive, at barnet er så bange, at det er ved at tisse i bukserne. På denne måde 

vurderes det, at man med en individuel tilgang kan få et indblik i, hvordan barnet har det under ind-

læggelsen og derudfra finde frem til, hvad der kan hjælpe det enkelte barn. 

4.4 Perspektivering 

Som det blev belyst i specialets indledende afsnit, har der været en efterspørgsel på forskningsbase-

rede studier der belyser, hvordan børn oplever mødet med en hospitalsklovn og netop interviews og 

feltobservationer er påpeget som relevante metoder for at imødekomme dette (6). Dette speciale kan 

således ses som et relevant bidrag til den løbende vidensudvikling rettet mod optimering af pleje og 

behandlingen til børn. Specialet udgør en begrænset brik i opbygningen af viden, men dog en brik 

som kan øge interessen på området og bidrage med nye mulige forslag til fremtidig forskning. 

Undersøgelsens fund viser, at børn kan opleve humor, når der sker noget modsætningsfuldt og der-

ved opleve en form for frihed, som kan medvirke til, at de i højere grad kan overkomme hospitals-

indlæggelsen. Dette vidner om, at det er vigtigt, at hospitalsklovnen kan mestre det modsætnings-

fulde, hvortil uddannelse og løbende supervision af hospitalsklovne anses som væsentlige forud-

sætninger. I denne undersøgelse blev humors betydning for børn undersøgt i relation til en hospi-

talsklovn. Da fundene viser, at humor har betydning for, at børn i højere grad kan overkomme en 

hospitalsindlæggelse, fordres fremtidig forskning om humors betydning i andre kontekster. Derud-

over kunne det være relevant at undersøge, hvordan man kan inddrage alternative pleje og behand-

lingstiltag inden for sundhedsvæsenet, da fundene samtidig viser, at meningen i en symbolsk gave 

kan medvirke til at styre den virkelighed, som barnet oplever. 

Endelig viser undersøgelsens fund, at det ikke ser ud til, at dagkirurgiske børn oplever angst i for-

bindelse med en hospitalsindlæggelse, men derimod oplever at være bange, nervøse og spændte. I 

tidligere forskning har der været fokus på at angstscore hospitalsindlagte børn. Nærværende under-
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søgelse indikerer dog, at der kan stilles spørgsmål ved, om det er anvendeligt hos alle børn at angst-

score deres oplevelser med et objektivt scoringsredskab og hvad man i givet fald får ud af dette. Det 

rejser et behov for fremtidig forskning, med fokus på både hvordan børn oplever en hospitalsind-

læggelse samt hvilke redskaber man kan benytte for at måle børnenes følelser under en hospitals-

indlæggelse. I undersøgelsen fandt jeg, at de fleste børn indlagt til dagkirurgi oplever at være bange 

og nervøs. Derfor er det relevant at overveje, om det overhovedet er nødvendigt at måle børnenes 

oplevelser heraf. Når denne viden foreligger, synes det derimod relevant at fokusere på, hvordan 

man kan hjælpe børnene med disse følelser under hospitalsindlæggelsen. På baggrund af denne un-

dersøgelse kan man håbe på, at der ved fremtidige udviklings- og forskningsprojekter rettes en op-

mærksomhed på, hvordan børn selv beskriver deres følelser og oplevelser under en hospitalsind-

læggelse, for at man kan give barnet den bedste pleje og behandling ud fra et holistisk menneske-

syn.  
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Bilag 1: Eksempel på søgehistorik 
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Bilag 2: Inkluderede artikler 

 

Titel Forfatter År Land Formål Dataindsamlings-

metode 

Analyse- 

metode 

Sample Centrale fund Styrker og svagheder 

Use of 

clowns to 

aid recovery 

in hospital-

ized chil-

dren 

Mansson 

et. al 

2013 Sverige At undersøge 

hvordan hospi-

talsindlagte børn 

oplever mødet 

med hospitals-

klovne. 

Interviewstudie 

med semistruktu-

rerede spørgsmål, 

samt et observati-

onsstudie. 

Kvalita-

tiv ind-

holds- 

analyse 

og 

grounded 

theory.  

10 børn til 

interview- 

studiet og 

12 børn til 

observati-

onsstudiet. 

Børnene 

var i alde-

ren 5-12 

år. 

Der blev identifice-

ret 4 hovedtemaer 

og analysen af 

observationerne 

resulterede i 2 ho-

vedtemaer. De 

centrale fund var, at 

børnene oplevede, 

at hospitalsopholdet 

var sjovt, hvilket 

hjalp dem til at føle 

sig mere hjemme. 

Det havde stor 

betydning for bør-

nene at de fik besøg 

af hospitalsklovne-

ne.  

I artiklen præsenteres en meget kortfattet indled-

ning, hvor der inddrages få andre studier. Dette 

vurderes som en svaghed, da det svækker argumen-

tationen for studiets relevans. Metodemæssigt vur-

deres det som en styrke, at forskerne har anvendt 

metodetriangulering, da det styrker validiteten af 

deres fund. Dog vurderes det som en svaghed ved 

metoden, at forskerne ikke forholder sig til begrebet 

datamæthed, hvilket er et centralt begreb inden for 

grounded theory. Dette kunne give en indikation af 

om antallet af informanter var tilstrækkeligt. Forfat-

terne præsenterer deres fund i en tabel, hvilket ses 

som en styrke, da det giver et godt overblik over 

deres fund. Det vurderes slutteligt, at forskernes 

kritiske perspektiv på egen undersøgelse er mangel-

fuldt, bl.a. mht. undersøgelsens begrænsninger, 

hvilket ses som en svaghed ved undersøgelsen.  

Magical 

attachment: 

Children in 

magical 

relations 

with hospi-

tal clowns 

Linge, L. 2012 Sverige At opnå en 

teoretisk forstå-

else af børn, i 

forskellige ald-

res oplevelse af 

mødet med en 

hospitalsklovn. 

Kvalitativt inter-

viewstudie 

Herme-

neutisk- 

fæno-

meno-

logisk 

analyse 

10 børn i 

alderen 2-

18 år.  

Et af de centrale 

fund var, at alder 

var en betydelig 

faktor at medtænke 

i forståelsen af, 

hvordan børn ople-

ver deres relationer 

med hospitalsklov-

ne. Den teoretiske 

forståelse indebar at 

børnenes møde med 

hospitalsklove blev 

karakteriseret som 

et ’magisk sikret 

område’ imellem 

virkelighed og 

fantasi.   

Indledningsvis ses det som en svaghed, at forskerne 

inddrager få andre studier til at underbygger argu-

mentationen for undersøgelsen med. Dog præsente-

rer de nogle specifikke undersøgelsesspørgsmål, 

hvilket vurderes som en styrke, da dette giver over-

blik over, hvilke konkrete spørgsmål som forskerne 

søger svar på. Metodemæssigt vurderes det som en 

styrke, at forfatteren selv påpeger fundenes lille 

generaliserbarhed, men at fundene kan anvendes til 

at åbne op for emnet, således at der fremover kan 

forskes mere på området.  
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The effects 

of clown 

intervention 

on worries 

and emo-

tional re-

sponses in 

children 

undergoing 

surgery 

Fernandes, 

A. & Ar-

riaga, P.  

2010 Portu-

gal 

At undersøge 

hvorvidt inter-

vention med 

hospitalsklovne 

kunne reducere 

børns bekym-

ringer og følel-

sesmæssige 

reaktioner inden 

en operation. 

Et kvasi- eksperi-

mentelt design, 

hvor børnene blev 

delt i henholdsvis 

en klovnegruppe 

og en kontrol-

gruppe.  

Data fra 

spørge-

skemaer 

blev 

analyse-

ret med 

det stati-

stiske 

analyse-

redskab 

MANO-

VA 

70 børn 

mellem 5 

og 12 år, 

som var 

indlagt til 

mindre 

ambulant 

kirurgi.  

Fundene viste at 

både børn og foræl-

dre i klovnegruppen 

oplevede færre 

bekymringer og 

følelsesmæssige 

reaktioner end kon-

trolgruppen. 

 

 

I introduktionen præsenterer forskerne en meget 

overbevisende argumentation for undersøgelsens 

relevans med rygdækning i mange andre studier, 

hvilket er en styrke i undersøgelsen. I metoden 

beskriver de, hvilke anvendte spørgeskemaer de har 

benyttet og disse skemaers reliabilitet og intern 

konsistens, hvilket endvidere vurderes som en styr-

ke. Ved præsentationen af deres fund præsenterer 

de ydermere de statistiske variabler ved deres fund, 

hvilket ses som en styrke, da det styrker troværdig-

heden af deres fund. Endelig præsenterer forskerne 

flere kritiske overvejelser ved undersøgelsen, hvil-

ket styrker undersøgelsens reliabilitet.  

Clown Doc-

tors as a 

Treatment 

for Pre-

operative 

Anxiety in 

Children: A 

Random-

ized, Pro-

spective 

Study 

Vagnoli, L. 

et al.  

2005 Italien At undersøge 

betydningen af 

af hospitals-

klovne på børns 

oplevelse af 

angst under 

bedøvelsen 

inden en opera-

tion. 

Et kvasi- eksperi-

mentelt design, 

hvor børnene blev 

delt i henholdsvis 

en klovnegruppe 

og en kontrol-

gruppe.  

Data fra 

spørge-

skemaer 

blev 

analyse-

ret med 

compu-

ter- pro-

grammet 

SPSS 

11.0 til 

Win-

dows.  

40 børn i 

alderen 

fem til 12 

år, som var 

indlagt 

ambulant 

til mindre 

kirurgi.  

Børnene i klovne-

gruppen oplevede 

betydelig mindre 

angst under bedø-

velsen end børnene 

i kontrolgruppen.  I 

kontrolgruppen 

oplevede børnene 

mere angst i det 

lokale hvor de blev 

bedøvet end i ven-

teværelset – hvor-

imod der i klovne-

gruppen ikke kunne 

ses denne forskel.  

Resultaterne viste 

endvidere, at perso-

nalet anerkendte 

klovnenes betyd-

ning for børnene, 

men hovedparten 

oplevede at klovne-

ne forstyrrede deres 

arbejdsprocesser i 

operationsstuen.  

I artiklen præsenterer forskerne nærmest ingen 

introduktion, som leder frem til en argumentation 

for studiets relevans, hvilket er en betydelig svag-

hed ved studiet. Metodemæssigt ses det dog som en 

styrke, at de bl.a. præsenterer tabeller omhandlende 

spørgsmål til personalet, karakteristika af deltager-

ne og resultater, da dette øger fundenes transparens 

i studiet. Det er dog en stor svaghed, at forskerne i 

artiklen forkorter både Clown Group og Control 

Group til CG, da det skaber tvivl om hvad de me-

ner. Det er en styrke, at forskerne diskuterer deres 

fund op i mod andre studier og at de pointerer, at 

der indgår et relativt lille antal deltagere i undersø-

gelsen. Dog vurderes det som en styrke, at de frem-

lægger bud på fremtidige forskningsmuligheder. 
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Parental 

presence, 

clowns or 

sedative 

premedica-

tion to treat 

preopera-

tive anxiety 

in children: 

what could 

be the most 

promising 

option? 

Vagnoli, L. 

et al. 

2010 Italien At undersøge 

hvilken inter-

vention der er 

mest effektiv til 

at reducere 

børns oplevelse 

af angst inden 

en operation. 

Et randomiseret 

studie, hvor bør-

nene blev delt i 

henholdsvis en 

klovnegruppe, en 

præmedicinerings-

gruppe og en 

kontrolgruppe.  

Data 

blev 

analyse-

ret med 

SPSS 

version 

11.5 for 

Win-

dows. 

75 børn i 

alderen 5 

til 12 år, 

som var 

indlagt til 

planlagt 

kirurgi.  

Undersøgelsens 

fund viste, at klov-

negruppen oplevede 

betydeligt mindre 

angst under induk-

tionen af anæstesi 

sammenlignet med 

de to andre grupper. 

Der var ingen bety-

delige forskelle 

mellem præmedici-

nerings-gruppen og 

kontrolgruppen. 

Derudover opleve-

de alle tre grupper, 

at de var mere ang-

ste i lokalet, hvor 

de blev bedøvet end 

i venteværelset.  

I lighed med studiet fra 2005, så præsenterer Vag-

noli et al. en meget kortfattet indledning, hvilket ses 

som en svaghed, da det svækker argumentationen 

for studiets relevans.  Metodemæssigt, har de i dette 

studiet inddraget flere børn, hvilket ses som en 

styrke, da der er større mulighed for at deres fund 

kan generaliseres. Det vurderes endvidere som en 

styrke, at de i diskussionen diskuterer flere af deres 

fund med relevante kilder.  

Clowns for 

the preven-

tion of pre-

operative 

anxiety in 

children: a 

randomized 

controlled 

trial 

Golan, G. 

et al. 

2009 Israel At undersøge 

om professio-

nelle hospitals-

klovne kunne 

fjerne præopera-

tiv angst og 

medføre en 

uproblematisk 

induktion af 

anæstesi sam-

menlignet med 

brug af bedøvel-

ses-midlet 

Midazolam eller 

ingen interven-

tion. 

Et randomiseret, 

kontrolleret og 

blindet studie, 

hvor børnene blev 

delt i henholdsvis 

en klovnegruppe, 

en Midazolam-

gruppe og en 

kontrolgruppe.  

Data fra 

spørge-

skema-

erne blev 

analyse-

ret med 

compu-

ter-

program-

met 

SPSS 

14.0 

65 børn i 

alderen 3-8 

år.  

Studiets fund viste, 

at klovnegruppen 

oplevede betydeligt 

mindre angst i det 

præoperative op-

holdsrum sammen-

lignet med Mida-

zolam- og kontrol-

gruppen. Under 

induktionen af 

anæstesi var børne-

nes oplevelse af 

angst samme niveau 

i klovnegruppen 

som i Midazolam-

gruppen.  

Der præsenteres en relativ kort introduktion, som 

fungerer som et godt belæg for undersøgelsens 

relevans. I præsentationen af metoden vurderes det 

som en svaghed, at forskerne ikke beskriver, hvor 

mange deltagere der deltog i undersøgelsen – dette 

skal udregnes ud fra antallet af deltagere i grupper-

ne. Det vurderes som en svaghed, da det kunne 

have givet mere overblik at forfatterne præsentere-

de antallet af deltagere, da det har betydning for 

studiets generaliserbarhed. Det vurderes til gengæld 

som en styrke, at de præsenterer deres fund i tabel-

ler, da man herved får et godt overblik.  
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Clown in-

tervention 

to reduce 

preopera-

tive anxiety 

in children 

and par-

ents: A 

randomized 

controlled 

trial 

Dionigi, A. 

et al.  

2013 Italien At undersøge 

om hospitals-

klovne kan være 

med til, at redu-

cere præoperativ 

angst hos børn 

der indlægges til 

mindre kirurgi.  

Et randomiseret 

kontrolleret stu-

die, hvor børnene 

blev delt i en 

klovnegruppe og 

en kontrolgruppe.  

De stati-

stiske 

analyser 

blev 

foretaget 

med 

compu-

ter-

program-

met 

STATA-

/SE. 

Der deltog 

77 børn i 

alderen 2-

12 år i 

under-

søgelsen.  

Fundene viste, at 

børnene i klovne-

gruppen oplevede 

signifikant mindre 

angst end børnene i 

kontrolgruppen.  

Det vurderes som en styrke, at forskerne præsente-

rer en meget fyldestgørende indledning, som byg-

ger på mange relevante kilder. Endvidere vurderes 

det som en styrke, at forskerne ekspliciterer deres 

hypoteser samt beskriver frafald ved rekrutteringen 

af deltagere til undersøgelsen.  I diskussionen dis-

kuterer de deres fund op i mod relevante kilder og 

begrænsninger ved studiet. Det vurderes samlet set, 

at forskerne præsenterer en undersøgelse og nogle 

fund, som bygger på stærke argumenter.  

Joy without 

demands: 

Hospital 

clowns in 

the world of 

ailing chil-

dren 

Linge, L. 2011 Sverige At få en dybere 

teoretisk forstå-

else af den psy-

kologiske be-

tydning af hos-

pitalsklovne, set 

med sundheds- 

personalets 

perspektiv.  

Kvalitative inter-

views. 

Herme-

neutisk 

og fæ-

nome-

nologisk 

analyse-

metode. 

Der deltog 

20 i under-

søgelsen, 

herunder 3 

mænd og 

17 kvinder.  

Resultaterne viste, 

at sundhedsperso-

nalet pointerede at 

hospitalsklovnene 

havde en psykolo-

gisk effekt sidelø-

bende med den 

fysiske pleje. Der 

blev identificeret 

flere temaer, som 

relaterer sig til 

klovnenes betyd-

ning for de indlagte 

børn.  

I introduktionen vurderes det som en styrke, at 

forskeren ekspliciterer specifikke undersøgelses-

spørgsmål, da dette giver overblik over hvad under-

søgelsen giver konkrete svar på. Metodemæssigt 

ses det endvidere som en styrke, at forskeren præ-

senterer en fyldestgørende beskrivelse af bl.a. hvil-

ke temaer, der dannede rammen for dataindsamlin-

gen samt hvordan proceduren ved interviewene er 

foretaget. I præsentationen af studiets fund præsen-

teres endvidere en del citater, hvilket ses som en 

styrke, da det underbygger de præsenterede fund.  

Hospital 

clowns 

working in 

pairs – in 

synchro-

nized com-

munication 

with ailing 

children 

Linge, L. 2008 Sverige At opnå en 

dybere forståel-

se af hospitals-

klovnes arbejde 

med hospitals-

indlagte børn – 

set med hospi-

tals-klovnenes 

perspektiv.  

Kvalitative semi-

strukturerede 

interviews.  

Under-

søgelsen 

havde en 

herme-

neutisk 

tilgang 

og ana-

lysen 

bestod af 

deskrip-

tiv og 

teoretisk 

analyse. 

13 hospi-

talsklovne 

deltog i 

undersø-

gelsen, 

herunder10 

kvinder og 

3 mænd.  

Der blev identifice-

ret flere temaer ved 

både den deskripti-

ve og teoretiske 

analyse som om-

handlede den psy-

kologiske værdi af 

hospitalsklovnenes 

arbejde med indlag-

te børn. 

I introduktionen vurderes det som en styrke, at 

forskeren inddrager overskrifter til de forskellige 

afsnit, da dette giver et godt overblik over de tema-

er introduktionen omhandler. Der følger en fyldest-

gørende beskrivelse af metode, herunder hvordan 

hospitalsklovnene blev inkluderet til studiet.  Ende-

lig følger en fyldestgørende beskrivelse af resultater 

samt diskussion af disse.  
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Bilag 3: Eksempel på kvalitetsvurdering af litteraturgennemgangens empiri 

 

Titel: Use of clowns to aid recovery in hospitalised children 

Forfatter: Mansson, M. E., Elfving, R. N., Petersson, C., Wahl, J. & Tunell, S.  

Tidsskrift: Nursing children and young people 

År: 2013 

Land: Sverige 

Formål med undersøgelsen: At undersøge hvordan hospitalsindlagte børn opfatter mødet med en 

hospitalsklovn. 

Abstract: Undersøgelsens abstract indbefatter en præcis og kortfattet opsummering af undersøgel-

sens elementer, men under afsnittet om resultater, oplistes hovedsageligt analysens fundne kategori-

er samtidig med at der står meget lidt om hvordan børnene oplever mødet med hospitalsklovnen. 

Dette medfører, at man må læse hele artiklen for at finde ud af, hvordan børnene oplever mødet 

med hospitalsklovnen og abstractet kan derfor siges at være mangelfuldt.  

Introduktion: Introduktionen er bygget op som en tragt der indledningsvis beskriver at hospitals-

indlagte børn ofte oplever angst og stress i forbindelse med det nye miljø og slutteligt beskriver 

formålet med studiet. Indledningen har en god rød tråd og er bygget op som et godt argument for 

studiets relevans. Der er dog en meget sparsom beskrivelse af hvilken forskning der er på området i 

forvejen – dette kunne have styrket argumentationen for studiets relevans.  

Metode:  

Etik: Forskerne beskriver blandt andet i metodeafsnittet, at de fik tilladelse til projektet fra ledelsen 

på hospitalerne og anmodede om rådgivning til projektet fra den rådgivende etiske komité inden for 

sundhedsvidenskab ved Universitetet i Lund. Derudover fik børnene og forældrene mundtlig og 

skriftlig information om projektet og skrev under på en samtykkeerklæring. Det beskrives endvidere 

at interviewene og observationerne blev foretaget sammen med en af barnets forældre. Det vurderes 

på baggrund heraf, at forskerne har været meget etisk bevidste om at beskytte de børn og forældre 

der deltog i undersøgelsen, hvilket vurderes som en styrke.  

Videnskabsteoretisk tradition: I artiklen læner forskerne sig op af en kvalitativ tilgang, hvor de ved 

analysen af interviewene benytter kvalitativ indholdsanalyse og ved analysen af observationerne 

benytter grounded theory. Det vurderes, at disse valg af metoder er i fin overensstemmelse med 

formålet i undersøgelsen.  

Sample og setting: Der blev inkluderet 10 børn til interviews og 12 børn i observationsundersøgel-

sen. Det vurderes, at forskerne giver en fyldestgørende beskrivelse af deltagerene i undersøgelsen, 
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herunder hvad angår alder og køn samt begrundelse for inklusion- og eksklusionskriterier. På trods 

af, at deltagerantallet kan vurderes som et lille antal i forhold til undersøgelsens generaliserbarhed, 

så vurderes det at være et højt antal i forhold til den tidsperiode, som forskerne har haft til undersø-

gelsen (tre uger). Dette ses som en styrke i undersøgelsen. Dog beskriver forskerne, at de benytter 

sig af grounded theory, men de beskriver ikke hvorvidt de har opnået datamæthed, som er et meget 

centralt begreb inden for grounded theory. Dette vurderes som en svaghed, da det kunne være med 

til at klarlægge om deltagerantallet var tilstrækkeligt.  

Data: Det ses som en styrke, at forskerne har benyttet sig af metodetriangulation og at de under ind-

samlingen af data har været mere end en forsker til at indsamle data. Forskerne giver eksempler på 

spørgsmål fra deres interviewguide og udførte et pilotstudie med to børn, hvorefter spørgsmålene 

blev modificeret. Dette er endvidere en styrke i undersøgelsen, da det styrker spørgsmålenes validi-

tet.  

Dataanalyse: Dataindsamlingsmetoden er beskrevet fyldestgørende, hvor forskerne bl.a. beskriver at 

de optog interviewene og at de ved observationerne skrev feltnotater med både fulde sætninger og 

citater. Dette ses som en væsentlig styrke i undersøgelsen, da det styrker undersøgelsens gennem-

sigtighed.  

Resultater: Forskerne beskriver deres fund hovedsageligt ved at beskrive de kategorier, der kom 

frem under analysen. Disse kategorier præsenteres i en tabel, hvilket vurderes som en styrke i un-

dersøgelsen, da det giver et overblik over de emner, som omhandler hvordan børnene oplevede mø-

det med hospitalsklovnen. Derudover præsenterer forskerne flere citater fra børnene, hvilket er med 

til at styrke undersøgelsens validitet. Det vurderes dog samtidig, at præsentationen af resultaterne er 

overfladisk, idet forskerne ikke løfter fundene op i en højere sammenhæng og dette kan derfor ses 

som en svaghed i undersøgelsen. 

Diskussion: I artiklen relateres undersøgelsens vigtigste fund til andre undersøgelser og forskerne 

kommer med deres hypoteser vedrørende, hvilke implikationer klovnene har for børnene og for 

deres forældre. Dette afsnit er dog meget mangelfuldt, idet forskerne har inddraget få andre studier 

som de inddrager til diskussion. Forskerne præsenterer en begrænsning ved studiet, idet nogle af 

interviewene resulterede i en lille mængde tekst. Det vurderes som en svaghed ved undersøgelsen, 

at forskerne ikke er mere kritiske i deres undersøgelse, f.eks. hvad angår valg af metode, arbejds-

proces, deltagerantal og fund. 
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Bilag 4: Skriftlig tilladelse til projektet 

 

SV: Information om kandidatspeciale 

Lise Jensen Andersen [lise.jensen@aarhus.rm.dk] 

Sendt: 21. marts 2014 10:35 

Til: Sabrina Louise Hansen 

 
 

Hej Sabrina 

  

Jeg fandt jo også lige denne her fra dig :-))) 

  

Så nu får du lige lidt du kan skrive ind i din opgave. 

  

Sabrina L. Hansen har fået tilladelse til at lave sit projekt  

" Hvordan oplever børn mødet med hospitalsklovnen" på Dagkirurgisk Center. 

  

De bedste hilsner fra Lise 

  

Lise Jensen 

Afdelingssygeplejerske 

Dagkirurgisk Center 

Aarhus Universitetshospital 

Nørrebrogade 44 

8000 Aarhus C 

  

7846 3002 

  

  

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: Sabrina Louise Hansen [mailto:sabrina.louise.hansen@studcur.au.dk]  

Sendt: 6. marts 2014 20:06 

Til: Lise Jensen Andersen 

Emne: Information om kandidatspeciale 

  

Hej Lise 

  

Her får du dokumentet med information til afdelingen om mit kandidatspeciale. 

Jeg glemte forresten at spørge dig i dag om det er muligt at få en bekræftelse  

på mail med din tilladelse til projektet? Det skal bare være ganske kort, at  

du giver tilladelse til at jeg må foretage undersøgelsen på afdelingen - det  

ville være godt at jeg kunne henvise til det i min opgave. 

  

Rigtig god weekend. 

  

Med Venlig Hilsen 

Sabrina L. Hansen 

Stud.cur. 

Institut for Folkesundhed - Sygeplejevidenskab 

Høegh-Guldbergs Gade 6 A 

bygning 1633 

8000 Aarhus C 

Danmark 

 

 

https://webmail.sun.au.dk/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADZ6MmCgTSPRrfPPFoIUG7QBwBzaN34nju5QII%2fggTDtZ2%2fAA0ymTlRAABzaN34nju5QII%2fggTDtZ2%2fAHuwVxLEAAAJ
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Bilag 5: Informationsbrev til sundhedspersonalet 

Specialeinformation til Dagkirurgisk Center, Aarhus Universitetshospital 

       Aarhus d. 17. februar 2014 

Kandidatspeciale om hospitalsklovne 

Introduktion 

Mit navn er Sabrina Louise Hansen og jeg er uddannet sygeplejerske fra VIA University College i Aarhus i 2011. 

Efter endt uddannelse gik jeg videre på den sygeplejefaglige kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. På 

nuværende tidspunkt er jeg i gang med mit afsluttende kandidatspeciale, som forventes at løbe frem til slutnin-

gen af juni.  

Problemstilling 

Mit kandidatspeciale omhandler børn og hospitalsklovne, med fokus på hvordan børn indlagt til dagkirurgi ople-

ver mødet med en hospitalsklovn. For børn kan det være en skræmmende og ubehagelig oplevelse at blive ind-

lagt på et hospital og der er især risiko for at præoperative børn oplever stress, angst og smerte i forbindelse 

hermed. Der findes flere internationale undersøgelser der belyser, om hospitalsklovne har betydning for børns 

oplevelse af angst inden en operation. Disse undersøgelser er dog kvantitative og har ikke fokus på, hvordan 

børnene selv beskriver mødet med en hospitalsklovn. Viden herom vurderes at kunne bidrage til at udvikle 

”klovnepraksis” hos dagkirurgiske børn. 

Derfor lyder min problemformulering: 

Hvordan oplever børn indlagt til dagkirurgi mødet med en hospitalsklovn? 

Metode 

Min undersøgelse består af en observations- og interviewundersøgelse. Først vil jeg observere hvordan børnene 

reagerer, når de møder hospitalsklovnen i venteværelset og i tiden inden operationen. Derefter vil jeg spørge 

barnets forældre, om jeg må interviewe deres barn et par dage efter udskrivelsen.  

Etiske overvejelser 

I henhold til datatilsynets krav til specialestuderende pr. 15. maj 2012 er der ikke indhentet tilladelse til indsam-

ling og registrering af personfølsomme oplysninger. Jeg har dog underskrevet en tavhedserklæring og vil natur-

ligvis overholde persondataloven og generelle regler for personfølsomme oplysninger.  Ved interviewundersø-

gelsen indhentes der både mundtlig og skriftligt samtykke fra barnets forældre. 

Med Venlig Hilsen 

Sabrina L. Hansen, Stud.cur. ved Aarhus Universitet 
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Bilag 6: Observationsguide 

Børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn 

 

 

Observationsguide 

 

Strukturelle spørgsmål til den nonverbale kommunikation:  

- Hvordan er barnets kropssprog når barnet møder hospitalsklovnen? 

- Stikord: Bange 

Tilbageholdende 

Genert 

Nysgerrig 

Deltagende 

Smilende/grinende 

- Sker der en udvikling i barnets kropssprog? Hvis ja – hvilken?  

- Hvordan er barnets kropssprog, når barnet møder hospitalsklovnen senere på dagen? 

Strukturelle spørgsmål til den verbale kommunikation: 

- Hvad siger barnet i mødet med hospitalsklovnen? 

- Hvordan er tonelejet når barnet siger noget?  

- Hvad siger barnet efter noget tid sammen med hospitalsklovnen? 

- Hvad siger barnet til mig eller sine forældre når hospitalsklovnen ikke er der? 

 

Ovenstående strukturelle spørgsmål danner grundlag for observationsstudiet. Disse spørgsmål er 

udarbejdet for at sikre, at observationerne bliver fokuserede og derved for at sikre, at der indsamles 

data som kan inddrages til en besvarelse af problemformuleringen. 
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Bilag 7: Informationsbrev til forældre 

Observations- og interviewundersøgelse af børn  

Kære Forældre 

Mit navn er Sabrina Louise Hansen og jeg er studerende ved Aarhus Universitet og i gang med mit afsluttende kandi-

datspeciale, som denne undersøgelse er en del af. 

Formålet med min undersøgelse er, at opnå viden om, hvordan børn oplever mødet med en hospitalsklovn. Der findes 

en del undersøgelser, som belyser om hospitalsklovne har betydning for børns oplevelse af angst under en indlæggelse. 

Disse undersøgelser er hovedsageligt kvantitative studier, hvor det, der kan måles og vejes har betydning. Der findes 

dog meget få undersøgelser der belyser, hvordan børn selv beskriver mødet med en hospitalsklovn. Viden herom kan 

være med til at udvikle ”klovnepraksis” og optimere patientforløb blandt børn.  

Undersøgelsen består af et observations- og interviewstudie. Først har jeg observeret hvordan jeres barn har oplevet 

mødet med hospitalsklovnen Trudi, fra I mødte hende i venteværelset og indtil jeres barn er kommet ind på operations-

stuen. Derefter vil jeg spørge jer om jeg må have lov til at interviewe jeres barn 2-5 dage efter udskrivelsen. Interviewet 

vil bære præg af at være en samtale mellem jeres barn sammen med jer og mig som interviewer, omhandlende hvordan 

jeres barn har oplevet mødet med hospitalsklovnen. 

For at jeg kan huske, hvad jeres barn fortæller, vil interviewet blive optaget på bånd og efterfølgende nedskrevet som 

tekst. Teksten fra interviewet vil efter en analyse og fortolkning indgå i mit speciale og både bånd og tekst vil blive 

behandlet anonymt og slettes efter endt specialeskrivning. 

Interviewet vil vare af ca. 10-30 minutters varighed og kan foregå i eget hjem på et tidspunkt der vil passe jer bedst eller 

på Dagkirurgisk Center - dette bestemmer I. 

Det er helt frivilligt om I og jeres barn ønsker at jeres barn skal deltage i undersøgelsen og jeres beslutning får ingen 

indflydelse på jeres barns indlæggelse eller behandling generelt. I og jeres barn kan til enhver tid trække jeres sam-

tykke tilbage og udgå af undersøgelsen.  

Jeg håber meget, at I og jeres barn har lyst til, at jeres barn deltager i denne undersøgelse og hvis I har spørgsmål til 

undersøgelsen, er I velkommen til at kontakte mig på nedenstående oplysninger. 

Med Venlig Hilsen 

Sabrina Louise Hansen 

[Adresse] 

Tlf. [Mobil telefon nr.] 

Mail: [Studie -email] 
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Bilag 8: Interviewguide 

Børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn 

Interviewguide 

Indledende spørgsmål 

- Kan du huske, hvem du mødte, da du var sygehuset for et par dage siden?  

- Kan du huske den klovn der var der? 

Opfølgende spørgsmål 

- Hvordan så klovnen ud?  

- Hvad hed klovnen? 

- Hvordan var det da klovnen kom og snakkede til dig? 

- Hvad synes du om det som klovnen fandt på? 

- Hvilke ting kan du godt lide ved klovnen? 

- Hvilke ting kan du ikke så godt lide ved klovnen? 

- Hvorfor tror du at klovnen er her på hospitalet?  

- Hvad ville du fortælle dine søskende og venner omkring klovnen? 

 

Individuelle spørgsmål med afsæt i deltagerobservationer  

- Jeg var der nemlig også og jeg lagde mærke til at du også blev lidt ked af det. Kan du huske 

det? (eksempel fra interview med N) 

-  

-  

Ovenstående åbne spørgsmål danner grundlag for det semistrukturerede interview. Ved det semi-

strukturerede inrview har jeg mulighed for, at undlade, at stille nogle spørgsmål og i stedet stille 

andre spørgsmål, der kan være mere relevante i forhold til problemstillingen alt afhængig af inter-

viewets udvikling. 
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Bilag 9: Samtykkeerklæring 

Børns oplevelse af mødet med en hospitalsklovn 

Samtykkeerklæring 

 

Samtykkeerklæring fra forældre til barn medvirken i sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt: 

 

Jeg har fået skriftlig og mundtlig information vedrørende projektet Børns oplevelse af mødet med en 

hospitalsklovn og ved nok om projektet til at lade mit barn deltage i undersøgelsen. Mit barn har 

endvidere indvilliget i at deltage i undersøgelsen. 

Jeg ved, at det er helt frivilligt, om jeg vil lade mit barn deltage og at jeg og mit barn til enhver 

tid kan trække vores samtykke tilbage uden at det har betydning for min eller mit barns nuvæ-

rende eller fremtidige rettigheder til behandling.  

 

Jeg giver samtykke til mit barns deltagelse i projektet og har modtaget en kopi af dette samtykke-

ark. 

Navn på barnets forælder:___________________________________________________________ 

Dato:________________Underskrift:__________________________________________________ 

 

Jeg erklærer, at barnets forældre efter min overbevisning har modtaget tiltrækkelig skriftlig og 

mundtlig information om projektet til at kunne lade deres barn deltage i undersøgelsen. 

Navn:___________________________________________________________________________ 

Dato:________________Underskrift:__________________________________________________ 

 

 


